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Els reptes de
Vela Llatina a
l’Albufera
Silvia Tormo
Directora
El Meridiano L’HORTA

A

questa setmana s’està desenvolupant a Silla el I Simposi sobre Vela Llatina a
l’Albufera. Sota el lema Som BIC es
pretén posar en valor la pesca i la
Vela Llatina declarada Bé d’Interés
Cultural Immaterial.
Pel teatre auditori de Silla passaran
experts, escriptors i autors de textos
divulgatius, comunitats de pescadors, associacions de vela llatina i
polítics.
Emili Alba, President de l’Assoc.
Tradicional de Vela Llatina Albufera entitat que organitza el Simposi,
va explicar durant la presentació
del mateix la importància de seguir

conreant i transmetent “el nostre
caràcter i el contingut generacional
que els nostres avantpassats saberen crear, conservar i posar en valor”.
Sobre la taula queda pendent un
llarg camí: recuperar mediambientalment l’Albufera i traslladar la
tradició pesquera a les noves generacions. Un repte al qual ja és necessari enfrontar-se perquè, només
a Silla, de 100 embarcacions de Vela
Llatina no més 20 continuen en actiu.
La competició esportiva, el turisme
i sobretot la conscienciació als més
joves, poden ser claus en eixa recuperació.

RES DE RES

Màrqueting i participació
política
Tomás Laguarda
Quan comença a estar a la vista
la cita amb la ciutadania per a
recavar la confiança dels vots i
continuar en el poder o accedir a
ell, local i autonòmic, encara que
també probablement nacional,
es multiplica l’aplicació del màrqueting polític, una ferramenta
que no és d’este camp, sinó del
món del comerç. Segons la Reial
Acadèmia Espanyola, màrqueting
és un “conjunt de principis i pràctiques que busquen l’augment del
comerç, especialment de la demanda”. Per tant, el que busquen
els polítics és augmentar la seua
demanda com si foren un producte, amb tècniques comercials
relacionades amb la imatge i la
publicitat.
Per això, els denominats ‘politòlegs’, especialistes en màrqueting polític, estan molt sol·licitats
pels governants o aspirants a serho, que no dubten en gastar-se
molt en això, inclòs diners públics
de tots els contribuents, per a
aconseguir mantindre’s en el poder o accedir a ell. Com tampoc
dubten en prometre i aparentar el
que calga per a engatussar als votants i ‘vendre’s’ millor. En definitiva, no signen cap contracte que
els puga ser reclamat en el jutjat i,
una vegada aconseguit l’objectiu,
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creuen que poden incomplir les
seus promeses i fer el que vulguen, i això és el que sol passar.
Tenen quatre anys més al davant.
És com un xec en blanc.
No obstant, cada vegada és més
evident per a més persones tot
este muntatge, que se sustenta
també en la falta de participació
política, un dret escamotejat pels
polítics, que estan molt còmodes
en això de què sols cada quatre
anys han de tindre de veres en
compte a la ciutadania. La resta del temps aparenten, en tot
cas, això de la ‘democràcia participativa’, que no va més enllà
d’enquestes per a destinar a alguna cosa poc important una part
ínfima del pressupost municipal,
de reunions arreglades per a major glòria de qui les convoca, de
passejos populistes pel carrer o
de projectes urbanístics o d’altra
índole que requereixen legalment
la participació dels afectats.
Antigament, els ajuntaments, la
institució més pròxima a la ciutadania, els anomenaven ‘la Casa
del Poble’, i això és el que hauran
de ser, ara més que mai, tal com
està la situació social, si volem de
veres que els polítics siguen uns
vertaders servidors que treballen
pel bé comú.

La revolució de les comunitats energètiques locals
Pep Val

Primer tinent d’Alcaldia i regidor d’Hisenda i Administració General de Paiporta
Portaveu del Grup Municipal Compromís per Paiporta
Compromís per Paiporta presentarà en el
plenari de setembre una moció per a instar al
govern de l’estat a regular canvis que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals.
A Paiporta des de l’Ajuntament hem encetat,
animat i col·laborat en la creació de la primera
comunitat energètica, local configurada com
associació, i que naix amb força i una gran
participació.
Des de Compromís estem convençuts que
les comunitats energètiques proporcionen a
la ciutadania un accés just i fàcil a recursos
locals d’energia renovable, en el nostre cas, de
l’energia solar.
La primera instal·lació d’energia solar fotovoltaica que anirà sobre la teulada del CEIP
Ausiàs March proporcionarà energia a moltíssimes famílies i també a instal·lacions municipals que estiguen dins dels 500 metres que
marca la llei actual.
Aquesta energia renovable serà de quilòmetre zero, la produirem i consumirem en el nostre poble i aspirem a que siga sols el principi
d’un conjunt nombrós d’instal·lacions productores d’energia solar fotovoltaica compartida a Paiporta.
Passem de ser únicament consumidors a ser
prosumidors, productors d’energia i consumidors de l’energia creada per nosaltres mateixa.
Aquest canvi de rols fa que la ciutadania prenga el control i assumisca una major responsabilitat en el seues necessitats energètiques, a
més dels grans beneficis mediambientals que
genera.
L’equip de govern de Compromís en
l’Ajuntament de Paiporta està treballant des
de fa anys per aconseguir inversions i aprofitar
les ajudes dels fons europeus per a l’execució
de noves instal·lacions.
Ara mateix ja disposem d’instal·lacions solars fotovoltaiques en els edificis públics de
l’Ajuntament, Centre Cultural, Poliesportiu
Municipal i els CEIPs Lluis Vives, Rosa Serrano i Ausiàs March, amb un total de potència
de 60 Kwp, una inversió de 125.000 euros (dels
quals 60.000 euros han sigut subvencions) que
suposen un estalvi de milers d’euros anuals a
l’ajuntament. Altres projectes més ambiciosos
estan en marxa, amb instal·lacions més grans
en els CEIPs Ausiàs March, Lluis Vives i el
mercat municipal, que triplicaran la potencia
actual.
També hem treballat per a incentivar les
instal·lacions solars fotovoltaiques individuals, amb una nova ordenança que facilita
els tràmits i també amb importants bonificacions del 50% durant 3 anys en l’IBI.
A partir de la nova ordenança i les bonificacions, ja tenim registrades fins el mes de gener
de 2022 90 instàncies a l’ajuntament, quasi
totes ja en marxa, amb
potència màxima
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de més de 700 Kwp entre edificis residencials
i industrials.
També hem creat l’Oficina Verda, dedicada a
temes energètics amb un programa de tallers
participatius en formació en eficiència
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l’organització del repartiment de l’electricitat
produïda, que s’amplie la distància 500 actual
a 5.000 metres, amb la qual cosa totes les persones de Paiporta podríem gaudir de qualsevol instal·lació d’aquestes característiques en
el nostre municipi.
Un repartiment dinàmic de l’autoconsum
referit a horaris i dies d’utilització de l’energia
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que pot variar segons les necessitats de cada
persona i que, ara mateix, no és possible; la
realització de canvis amb periodicitat mensual i no anual. En definitiva, millores que
facilitaran la creació de noves comunitats
energètiques que crearan noves oportunitats
d’inversió per a la ciutadania i negocis locals i
que, a la llarga, produiran un estalvi significatiu en el cost de l’electricitat de les vivendes i LA MILLOR INFORMACIÓ
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que, a hores
d’ara, consumeix la poEL MERIDIANO
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blació. Un repte encoratjador que ens anima a
INFORMACIÓ DE QUALITAT
treballar cada dia i que anirà augmentant amb
els avanços tecnològics, i que ens obliga que
els ajustem a processos administratius senMés de 8.000 seguidors
zills, curts i accessibles als polítics.
SEMPRE AMB TÚ, TAMBÉ EN LES XARXES SOCIALS
Des de Compromís per Paiporta continuem
INFORMACIÓ DE QUALITAT
treballant per aconseguir els nostres objectius
de lluita contra el canvi climàtic amb propostes positives que afavorisquen la implantació
d’energies renovables a Paiporta, i que això
beneficie a les persones directament disminuint la factura elèctrica i participant en la
nova revolució de producció d’energia proMés de 8.000 seguidors
Més de 4.200 seguidors
duïda i compartida per la ciutadania.
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*Precio medio de cada artículo en resto de establecimientos, o precio medio de comparadores de precio on line españoles, o al menos 2 de las principales webs del sector.
Oferta disponible hasta agotar 700 unidades por tienda o fin de existencias.

CON DINERO.

DOVE
Gel de Baño Gama 700ml.

9,56€

44%

4,43€

1,10€

*Media de
mercado:

TE AHORRAS UN

32%

13,95€

IAMS
Pienso Adulto
Salmón 2kg.
el kilo le sale a 2,48€

4,95€
*Media de
mercado:

14,06€

TE AHORRAS UN

65%

COLGATE
Dentífrico Anti Caries /
Blanqueante 100ml.

1,25€
*Media de
mercado:

TE AHORRAS UN

50%

2,27€

L’ORÉAL
Paleta Sombra de Ojos
Maximalist / Feminist

3,95€
*Media de
mercado:

7,24€

TE AHORRAS UN

45%

TE AHORRAS UN

45%

DIXAN
Detergente Líquido
Azul 40 Dosis 2l.
el lavado le sale a 0,12€

4,95€
*Media de
mercado:

8,16€

TE AHORRAS UN

39%

PARQUE COMERCIAL ALFAFAR PARC
JUNTO A MEDIAMARKT

29%

38%

los 100ml. le salen a 13,90€

6,95€

TE AHORRAS UN

TE AHORRAS UN

DIADERMINE
Expert Crema Efecto
Rejuvenecedor Noche
50ml.

el litro le sale a 0,88€

1,62€

*Media de
mercado:

TE AHORRAS UN

FLOTA
Mano Vajillas
Original 1,25l.

*Media de
mercado:

*Media de
mercado:

5,95€

1,95€
3,47€

3,15€

la unidad le sale a 0,03€

el kilo le sale a 3,25€

*Media de
mercado:

los 100ml le salen a 0,45€

DODOT
Toallitas Activity
Recambio
Pack 4x54ud.

HERO
Mermelada
Extra Fresa
/ Albaricoque 600g.

www.primaprix.es
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de historia

Paco García y Soraya Marín, en la actualidad

Paco García y Soraya Marín, en 1980

MÁS DE 4 DÉCADAS DE AMORES CIVILES EN L’HORTA
UNA PAREJA DE PUÇOL FUE LA PRIMERA EN CASARSE POR EL JUZGADO.
AHORA LO RECUERDAN PORQUE, SIN QUERER, HAN FORMADO PARTE
DE LA HISTORIA DE LA LOCALIDAD
Texto y fotos: Redacción

E

n España el matrimonio
civil estuvo prohibido desde 1565 a 1870 siendo el
matrimonio religioso el único
considerado legítimo, hasta su
aprobación en 1870 con la ley provisional del matrimonio Civil. Fue
a partir de 1875 cuando el matrimonio civil fue considerado algo
excepcional, pero legal. En 1939,
con el franquismo se consideraron nulos los matrimonios civiles
que habían tenido lugar durante
el periodo republicano, y el matrimonio civil solamente pasó a
admitirse en caso de que los dos
contrayentes fuesen de una religión distinta de la católica. Con la
constitución de 1978 que establece de nuevo la aconfesionalidad

del Estado, dejó de ser necesario
certificar el abandono de la Iglesia
para poder contraer matrimonio
civil.
En Valencia exactamente en
l´Horta se celebró este cambio
para poder contraer matrimonio
más allá de los tintes eclesiásticos.
Así lo recuerda Paco García, vecino de Puçol, que se casó por derecho civil con su hoy esposa Soraya
Marín, ambos vecinos en la actualidad de dicho municipio. Aún así
Garcia relata que “soy de un municipio de Albacete y Soraya de
Algimia de Alfara, pero llevamos
muchos años siendo vecinos de
Puçol”. Se conocieron cuando ella
tenía 15 años y él 21. “Estábamos

saliendo ya cerca de siete años; el
casarnos por lo civil, por mi parte fue dado a que viví los años
de la represión y no soy creyente”,
afirma. “No nos gustaban las parafernalias, no iba con nosotros
ni queríamos comprarnos trajes
ni hacer nada ostentoso. Cuando
supimos que podíamos hacerlo en
el ayuntamiento fuimos directos;
fue el 16 de agosto de 1980, un sábado” recuerda con nostalgia.
Paco relata que “sé que ese año
hubo otra pareja del pueblo que
también se casaron como nosotros, pero ellos lo hicieron en
Sagunto y nosotros en Puçol, nos
casó el juez de paz. Salimos en el
tablón de anuncios del ayunta-

miento cuando fuimos a apuntarnos”, añade entre risas.

Pasos para la tramitación
y estadísticas

podrán elegir entre distintos lugares para celebrar el acto del matrimonio civil en sí mismo. Los datos
generales de 2020 apuntan a que
la tendencia a preferir el rito civil
al católico se está acentuando (en
2020 los matrimonios católicos no
llegaron al 8% del total, menos de
la mitad del porcentaje del año
2019). Por ejemplo en Foios, en
l’Horta, ha habido un incremento
considerable de las bodas civiles así pues desde el juzgado nos
aseguran que en 2022 se han realizado más de 20 bodas civiles ( 3
o 4 del mismo sexo) y han ido en
aumento obviamente desde 1978.
“Unos piden con artículos leídos
y basta. Otros con poesías o palabras, otros solo firman. Cada
uno elige su manera de expresar
el amor aquí dentro; se puede hacer más extenso o menos extenso,
según lo deseen los contrayentes”.

El primer paso necesario es la tramitación del expediente matrimonial; para ello es necesario acudir
a una delegación del registro civil solicitar cita para el inicio del
trámite. Con el expediente matrimonial formalizado, los cónyuges

Ahora Paco y Soraya que son parte
de la historia de Puçol por haber
sido la primera pareja que se caso
por lo civil. Han celebrado justo 42 años. 42 años de amor y 42
años de la aprobación en Valencia
y en l´Horta del matrimonio civil.

Según cuenta García “fue una fecha muy simbólica pues teníamos
más libertad para elegir como hacerlo. Nosotros acudimos con la
familia justa y los amigos más íntimos, con vaqueros y una camisa y ya está; luego todos a comer
a la playa”. De eso hace ahora 42
años.
Los protagonistas de la historia
cuentan que ni siquiera tienen
fotos de ese día ni tuvieron arroz
ni traca, pero su matrimonio es
tan feliz como el resto de matrimonios. Dos hijas y sus nietos lo
corroboran.

ANUNCIA’T

El teu periòdic gratuït amb una distribució de 20.000 exemplars

AMB NOSALTRES
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DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

L’ETNO PRESENTA LA SEUA
PROPOSTA EDUCATIVA PER A
COL·LEGIS I FAMÍLIES

Estació Potabilitzadora de Manises. La Presa

L

València i la seua àrea
metropolitana congelen la
tarifa de l’aigua per tercer any

Redacció

’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics (EMSHI) mantindrà congelada
la tarifa de l’aigua en alta per tercer any consecutiu, el mateix que
la ciutat de València, que mantindrà els preus de 2020, segons
ha informat la presidenta de la
EMSHI i regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía.
Tal com ha explicat en un comunicat, “en un context d’inflació
i, per tant, encariment del cost
de la vida en general, les tarifes
d’aigua no pujaran ni un cèntim
una vegada més”.
Això no vol dir, ha subratllat la
delegada, “que no hagen pujat els
costos; però hem sigut capaços
de frenar el colp fins al punt que
no ho noten les butxaques de
les famílies ni l’economia de les
empreses i els autònoms, gràcies
a tot el treball previ realitzat”, ha
argumentat.
“La planificació d’inversions
estratègiques en totes dues en-

“EN UN CONTEXT D’INFLACIÓ I, PER TANT, ENCARIMENT DEL COST DE LA
VIDA EN GENERAL, LES TARIFES D’AIGUA NO PUJARAN NI UN CÈNTIM”, VA
EXPLICAR LA PRESIDENTA DE LA EMSHI
titats, com la instal·lació de plaques solars en les potabilitzadores i en depòsits d’aigua potable,
i la mirada posada en el mitjà i
llarg termini, tenint clars els objectius que es volen aconseguir,
ha fet possible que ara puguem
compensar la inflació i esmorteir
l’augment del cost de l’energia i
de les matèries primeres perquè
no es ressenten les economies

domèstiques i ni el teixit productiu”, ha continuat explicant
Vàlua.
Famílies
La regidora ha insistit que la congelació de totes dues tarifes de
l’aigua “és una demostració del
compromís adquirit, tant amb
les famílies com amb el sector
empresarial de València i la seua

ABRIMOS

UN NUEVO

CANAL DE
COMUNICACIÓN
Todas las noches de lunes a viernes
a las 20.30h recibirás un audio con
las noticias más destacadas del día.
Sólo tienes que seguir este
enlace y escribir la palabra: ALTA

àrea metropolitana”, ha afirmat la
regidora.
“Els qui ens dediquem al servei públic tenim l’obligació de
buscar les millors fórmules per a
garantir el benestar de la societat
en el seu conjunt. Enfront de la
incertesa que ve aparellada amb
l’actual panorama internacional,
oferim certeses i seguretat”, ha
conclòs Elisa Valía.

Amb l’arribada del mes de setembre i l’inici del curs, l’ETNO presenta dos noves propostes per a
famílies i col·legis derivades de la
nova exposició permanent No és
fàcil ser valencià/na.
Els projectes per famílies són dos:
Etnoviatge i Busca l’Etno. El primer proposa un etnoviatge en la
secció Ciutat (ciutat: global – local) de la mostra permanent del
museu, l’objectiu de la qual és que
estes famílies puguen aprofundir i
valorar/comentar entre pares i fills
els continguts de la mostra sense
necessitat de guia o monitor/a. Es
tracta d’una guia que proposa diferents activitats sobre el fenòmen
urbà. En ella les famílies desevoluparan exercicis i jocs sobre la mobilitat urbana, els edificis singulars, la forma de la ciutat antiga i el
seu reflexe en la moderna, la festa
urbana, les noves formes de consum o treball, així com la diversitat
cultural que aporten les persones
que venen de fora.
Amb estes novetats, l’ETNO amplia la seua oferta per a públic familiar i proporciona recursos per
a que les famílies puguen gaudir
de la mostra de forma autònoma
i utilitzen el museu com a recurs
per a l’oci familiar.
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ás que una forma de
hacer turismo, el ecoturismo se revela como
una actitud vital, como la manera más respetuosa de conectar
con la naturaleza, de recorrerla,
de interpretarla al tiempo que se
contribuye a su conservación, sin
generar impacto sobre el medio y
repercutiendo positivamente en
la población local.
Como demuestra su Código
Ético del Turismo, la Comunitat
Valenciana apuesta fuerte por el
ecoturismo, que nos ofrece infinitas posibilidades, que nos permite conocer la gran biodiversidad de su territorio y adentrarnos
en paisajes de inmenso valor
medioambiental, acompañados
si lo deseamos de guías expertos
que nos ayuden a entender la
naturaleza. Y es que aquí se reúnen un buen número de espacios englobados en la Red Natura
2000, desde Parques Naturales,
Reservas de la Biosfera, Microrreservas de flora hasta Reservas
Marinas.

La Red Natura 2000
engloba desde parques
naturales, reservas de la
biosfera, microrreservas
de flora hasta reservas
marinas
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Amar la naturaleza: ecoturismo
en la Comunitat Valenciana
NUMEROSAS PROPUESTAS TURÍSTICAS PARA DISFRUTAR DE LA TRANQUILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
de la zona-; observar las estrellas
-el Alto Turia puede presumir
de ser una de las pocas reservas
Starlight en el mundo, con cielos
de gran nitidez y transparencia -;
hacer senderismo interpretativo
-a los senderos temáticos se une
una gran red de senderos de Gran
Recorrido (GR), de Pequeño Recorrido (PR) o Senderos Locales
(SL), con más de 5000kms señalizados, además de las Vías Verdes o las grandes rutas como el
Camino del Cid o el Camino de
Santiago. Y por supuesto, alojarte
en establecimientos eco friendly,
comprometidos con el medio
ambiente y disfrutar de la gastronomía local.
Un turismo que apuesta por el
respeto, por la conservación de
la cultura y de las tradiciones. El
turismo que ama la naturaleza.
https://ecoturismo.comunitatvalenciana.com
www.comunitatvalenciana.com

Alboraya. Alqueria El Machistre

Lo único que te costará es elegir
entre tantos planes atractivos: conocer la fauna y la flora -admirar
por ejemplo las más de 69 especies de orquídeas silvestres, algunas clasificadas como muy raras

LLíber. Antiguas Alquerías de Marnes y El Cau

La Valldigna. Naranjos

Olivos
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El futur és impredictible.
Però pots visitar-lo.

Qui ho ha viscut ho sap
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Hauran activitats als carrers València, Torrent, Oest i Mestre Serrano.

Manises celebra la segona edició
de Ceràmica Oberta
L’AJUNTAMENT DE MANISES ORGANITZA PER SEGON ANY CONSECUTIU LA JORNADA
CERÀMICA OBERTA AMB ACTIVITATS I TALLERS GRATUÏTS PER A TOTS ELS PÚBLICS

E

Redacció

l dissabte 17 de setembre
Manises celebrarà la seua
llarga trajectòria com un
dels punts claus en la història de
la ceràmica amb l’esdeveniment
Ceràmica Oberta. Cita emmarcada, també, dins dels esdeveniments realitzats amb motiu del
nomenament de la localitat com
a Ciutat Creativa de la Unesco en
la modalitat d’Artesania i Arts Populars.
Ceràmica Oberta és una jorna-

da en la qual es duran a terme
tallers, demostracions i visites al
voltant del món ceràmic de Manises, unes activitats dirigides a
tots els públics i totalment gratuïtes. Un dia en què la ceràmica
i els ceramistes són els grans protagonistes.
Artesania
La iniciativa té l’objectiu de mostrar i remarcar l’activitat artesanal característica de la localitat,
així com destacar el treball de
tots els i les ceramistes i tallers

ceràmics.
Tal com indica el Regidor de Turisme de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, “amb aquestes
jornades obrim les portes al fet
que tant ciutadans de la localitat
com turistes coneguen més de
prop el gran treball dels artesans
ceramistes de Manises. Mantener
activa aquesta tradició tan nostra
és una de les grans prioritats del
nostre equip de go-vern”.
Per altra banda, Xavier Morant,
Regidor de Promoció de la Ceràmica de Manises indica també,

Es podran visitar tallers ceràmics de la població

“amb el nomenament de Manises com a Ciutat Creativa de la
Unesco aconseguim posi-cionar
a Manises en el mapa mundial i
continuem treballant per a posar
en valor a tots els artesans, ja que
són un dels principals motius que
han fet que ens hagen concedit
aquest reconeixement. Elles i ells
continuen amb la tradició perquè
aquest patrimoni tan nostre es
perpetue en el temps”.
Tallers
L’horari d’aquesta jornada festiva

és de 10 a 14h. i de 17 a 20h. Durant aquest temps, una vintena
de tallers i empreses ceràmiques
obriran les seues portes al públic
per a mostrar el seu treball, tècniques i processos. Totes les activitats són gratuïtes, els qui vulguen participar en els tallers han
d’apuntar-se en la web https://
ceramicaobertamanises.es/
ja
que els aforaments són limitats.
Aquestes activitats tindran lloc
en tres zones de Manises: Carrer
València, Carrer Torrent, Carrer
Oest i Carrer Mestre Serrano.
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ALCÀSSER

EL SÍNDIC DE GREUGES
CONCLOU QUE
L’ AJUNTAMENT D’ALCÀSSER
HA FACILITAT TOTA LA
INFORMACIÓ DISPONIBLE
SOBRE L’EDAR
El Síndic de Greuges ha tornat
a donar la raó a l’Ajuntament
d’Alcàsser. Aquesta institució ha
emés un informe en el qual tanca
l’expedient mitjançant el qual es
reclamava més informació sobre
la instal·lació de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR)
en el municipi, ja que considera
que les institucions “no posseeixen més informació que la facilitada fins al moment, per la qual
cosa no es poden entregar totes
les dades sol·licitades”, explica la
resolució.
Avantprojecte
Així mateix, la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica destaca en
el seu informe que “la redacció
de l’avantprojecte de les obres
de la depuradora estava a punt
d’aprovar-se i que quan el projecte i el seu estudi d’impacte
ambiental siguen sotmesos a informació pública es podran presentar, per part de les persones
interessades, les al·legacions que
s’estimen pertinents”.
Segon expedient
El Síndic de Greuges tanca
així un segon expedient després que el mes de gener passat
s’interposara una queixa sobre
l’assistència de públic a un ple
on, segons assenyalaven els demandants, s’abordava la implantació d’una estació de depuració
d’aigües residuals en el municipi.
L’alcaldessa de la població
d’Alcàsser, Eva Zamora, ha celebrat la resolució, ja que considera que “sempre hem facilitat
tota la informació requerida per
l’oposició o per qualsevol persona o entitat i hem donat resposta
a tots aquells dubtes plantejats
per la ciutadania, tant en el cas
de l’EDAR com en qualsevol altre tema”.
En aquest sentit, la primera
edil, Eva Zamora, remarca la
“transparència” del consistori
d’Alcàsser, en un tema tan sensible per a la població com la
instal·lació de l’estació depuradora d’aigües residuals i reitera
que sempre s’ha entregat la informació de la qual es disposava
a cada moment l’Ajuntament
d’Alcasser.

Evolución del porcentaje de la población de la Comunitat Valenciana y España afectado por el eje económico y sus dimensiones (2018-2021).

La precariedad laboral y social
ha aumentado un 61%
en la Comunitat Valenciana
en tres años
EL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE EXCLUSIÓN ES MAYOR
QUE EN EL RESTO DE ESPAÑA

L

T. L.

os indicadores de datos
relacionados con la exclusión del empleo y del bienestar social son los que muestran
la existencia de un mayor deterioro en el periodo que va de
2018 a 2021 en la Comunitat Valenciana, y con un mayor grado
de afectación a la población que
en el resto de España, según un
informe basado en una encuesta
sobre integración y necesidades
sociales elaborado por la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA).
En concreto, el informe señala
que “el porcentaje de población
afectada por problemas en la
dimensión del empleo ha crecido en diez puntos porcentuales
entre 2018 y 2021 —del 17% al
27,5%, lo que supone un incremento del 61% en términos relativos—, mientras que el porcentaje de población afectada
por problemas de exclusión en la
dimensión del conflicto social ha
crecido en 9,1 puntos”.
Asimismo, detalla que, “si se
tiene en cuenta la menor prevalencia de las dificultades en este
ámbito en 2018, su incremento
relativo durante este periodo es
mucho más acusado, ya que pasa
del 5,9% al 16%”, y resalta que “el
incremento de la población afectada por problemas en esta dimensión es además mayor en el
caso de la Comunitat Valenciana
que en el conjunto de España”.

Se ha detectado un
aumento de la exclusión
en la dimensión de
salud, la intensificación
de las dificultades en
el acceso a la vivienda,
un efecto de exclusión
provocado por la
brecha digital y un
deterioro de las redes de
apoyo familiar

Integración precaria
El informe incluye otros problemas detectados, como el crecimiento de la exclusión social
denominada severa, así como,
por otro lado, la reducción de la
población con integración social
plena, la que no tiene dificultades económicas y sociales, que
se produce porque una parte de
ella empieza a tener algunas y
pasa a engrosar el colectivo denominado de integración precaria. Asimismo, se destaca que “la
exclusión en el eje político y de
ciudadanía, referido a la participación política, la educación,
la vivienda y la salud, es la que
afecta a una mayor proporción

de personas”.
También se ha constatado que la
inestabilidad laboral, la pobreza,
los gastos excesivos de vivienda y
la dificultad de acceso a los medicamentos son los problemas
más frecuentes y afectan a casi
un 15% de la población. Se ha
detectado también un aumento
de la exclusión en la dimensión
de salud, así como la intensificación de las dificultades en el
acceso a la vivienda y un efecto
multiplicador de la exclusión
provocado por la brecha digital,
además de un deterioro de las redes de apoyo familiar.
Ante todos estos problemas, el
informe antepone el hecho de
que, “a pesar de sus límites, la
creación del Ingreso Mínimo
Vital (IMV) y el crecimiento del
número de personas beneficiarias de la Renta Valenciana de
Inclusión (RVI) contribuyen a
paliar el impacto de la crisis sobre los hogares más pobres”.
En su Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la
Comunitat Valenciana, la Fundación FOESSA pone de relieve
que “con este trabajo se pretende dar respuesta a cómo la
pandemia de la Covid-19, y la
crisis social y económica que
ha traído consigo, ha afectado
a los niveles de exclusión e integración”, así como “conocer
cuáles han sido los colectivos o
sectores de la sociedad que se
han visto impactados en mayor
medida”.

Aumento de la desigualdad
Las conclusiones de dicho informe sobre el aumento de la
desigualdad, la pobreza y la
exclusión social en España y,
por extensión, en la Comunitat
Valenciana, vinieron a ser confirmadas recientemente por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), según señala la Fundación
FOESSA, ya que, “después de
más de dos años de pandemia,
publicó finalmente la Encuesta
Condiciones de Vida 2021, que
supone los primeros datos oficiales sobre el impacto de la crisis social, económica y sanitaria
en términos de pobreza o exclusión social, teniendo en cuenta
los ingresos de la población durante el año 2020 completo”.
De dichos datos del INE, FOESSA destaca “un aumento de la
desigualdad en la sociedad en
términos de reparto de ingresos”,
así como “un incremento de la
baja intensidad laboral; el empleo se recupera, sí, pero no lo
hace en términos cualitativos” y
“un aumento de la pobreza relativa; en 2021, teniendo en cuenta
los ingresos de 2020, el porcentaje de población con ingresos por
debajo del umbral de riesgo de
pobreza se situó en el 21,7% de
la población, frente al 21,0% del
año anterior. Este dato es el más
negativo desde 2016”.
Desde FOESSA, tras señalar
que, “en términos de privación
material, aunque se noten algunos efectos de la recuperación
económica, éstos tendrán que
ser matizados más adelante por
la fuerte inflación que se está
consolidando”, se pone de relieve que “algunos indicadores dan
cuenta de la profundidad de la
crisis y la falta de acceso a derechos como la vivienda, energía e
internet” y se concluye que “es
primordial actuar de manera
muy rápida, tanto por la vía de
los ingresos como de la vivienda.
Es necesario recuperar el empleo, un empleo estable y digno,
pero mientras tanto necesitamos
de una garantía de ingresos y políticas de vivienda suficientes”.
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Mislata JoveFest
vuelve con música
para dar la bienvenida
al otoño
LAS ASOCIACIONES JUVENILES PRESENTARÁN SUS
ACTIVIDADES EN UN ESPACIO ASOCIATIVO Y MISS
CAFFEINA ACTUARÁ EN EL PARQUE DE LA CANALETA
Carlos F. Bielsa con becarias que han realizado el estudio

Mislata presenta els
resultats del sondeig
d’opinió ciutadana

L‘ESTUDI ESTÀ REALITZAT PER UN EQUIP D’ESTUDIANTS
DE SOCIOLOGIA I POLÍTIQUES

L

Redacció

’Ajuntament de Mislata ha presentat l’informe del Sondeig
d’Opinió Ciutadana on es plasmen les dades recollides per l’equip
de becaris del programa ‘Mislata et
Beca’, amb coneixements en sociologia i ciències polítiques, després
d’entrevistar un total de 1028 veïns i
veïnes de Mislata. L’estudi mostra la
valoració de la ciutadania de la ciutat
respecte als serveis i dependències
municipals, i l’opinió sobre la gestió
del govern municipal i dels representants polítics.
L’enquesta ciutadana, impulsada
per l’ajuntament des de 2012, ha tornat després d’un parèntesi de dos
anys a causa de la pandèmia, i s’ha
estructurat en quatre apartats diferents. Les preguntes, de diferent índole, han permés observar la pujada
notable de l’opinió sobre la gestió de
l’Ajuntament d’un 6,5 de l’any 2019
al 7,34 de l’actual sondeig. Enguany
s’ha incorporat una pregunta destinada a l’avaluació de la gestió municipal en la crisi sanitària de la COVID-19 on la nota mitjana obtinguda
és de 7,86 sobre 10.
La ciutadania de Mislata aprova, la
diversitat en l’oferta cultural, sent el
MAC - Mislata Art al Carrer el més
valorat amb un 7,68; i també valora
positivament totes les ajudes i programes socials, com són els menjadors escolars a l’estiu i en vacances
(7,60) i les beques de transport per a
estudiants i persones majors (7,59).
Cal destacar també que el veïnat de
Mislata puntua de forma elevada els
projectes municipals, com el Mislata
Jove 22.02 (8,76), el nou macroaparcament públic (7,95) i la construcció
de la Residència de persones majors
i Centre de Dia (7,77). El recent projecte de Fira Mislata, que agrupa la
fira del comerç, de l’esport i de les
associacions, aprova notablement
amb un 7,85 sobre 10.
El 77,27% dels mislaters i mislateres

consideren que la ciutat té les condicions adequades d’accessibilitat,
com també aproven amb un 79,44%
els projectes d’adequació i ampliació de voreres duts a terme
per l’Ajuntament. D’altra banda, la
ciutadania considera àmpliament
que s’han de continuar realitzant
polítiques sobre diversitat i igualtat
(83,77%). Un dels objectius principals de l’estudi és identificar i analitzar quins són els principals problemes que la ciutadania troba en el
municipi. Entre els problemes destacats, l’aparcament seguix al capdavant, però reduix considerablement
el seu impacte, passant d’un 57%
del sondeig de 2019 a representar
actualment només un 14,59%; com
també disminuix la problemàtica
de la neteja viària, en segon lloc,
passant del 32,8% al 13,62% actual. I
en tercer lloc, el trànsit i la mobilitat
amb un 13%, reduint-se també en
quasi 9 punts respecte al 2019. Entre
les respostes obertes plantejades per
la ciutadania sobre els problemes
que troben a la ciutat, la densitat de
població baixa considerablement
d’ocupar el tercer lloc en l’últim sondeig amb un 30,22% fins al 5,68%
actual.
Valoració dels polítics
Respecte a la part de valoració política, l’alcalde Carlos F. Bielsa torna
a ser el líder més ben valorat, millorant la xifra de l’últim sondeig, on
puja més d’un punt fins als 7,96. Dels
portaveus dels grups polítics només
aprova la socialista Mª Luisa Martínez Mora (5,53), seguida de Javier
Gil Marín, de Compromís (3,95), Jaime López Bronchud, del PP (3,58),
José Mª González Murgui, de Ciudadanos (1,93) i Álvaro Galán Real,
de VOX (1,66). Pel que respecta a la
valoració de la gestió del govern municipal socialista en el seu conjunt, la
nota mitjana obtinguda és del 7,41,
superant l’anterior del 2019.
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l Ayuntamiento de Mislata
celebra de nuevo este año el
‘Mislata JoveFest’ como fiesta
de bienvenida para iniciar el curso.
Coincidiendo con el inicio de las clases en los institutos y en las universidades y la puesta en marcha de la
gran mayoría de programas y actividades de la concejalía de Juventud, el
consistorio organiza, para el próximo
viernes 30 de septiembre, este evento
dirigido especialmente a la juventud

que contará con un espacio asociativo y un concierto en el Parque de la
Canaleta.
Se trata de la quinta edición del
‘Mislata JoveFest’, que el pasado año
se tuvo que celebrar atendiendo a las
restricciones por la pandèmia però
que este año vuelve de nuevo con
total normalidad. El evento ya cuenta con una gran aceptación entre la
juventud, poniendo de manifiesto
que “los y las jóvenes de Mislata son
una parte activa y esencial de nuestra

EL MERIDIANO L’HORTA

localidad”, apunta el alcalde Carlos F.
Bielsa.
La jornada arrancará precisamente
con el espacio asociativo, donde los
diferentes colectivos juveniles del
municipio mostrarán sus propuestas para la gente joven. Además, los
Centros Jóvenes de Mislata tendrán
un punto de información donde se
podrá conocer todo su abanico de
iniciativas y servicios. También se
instalará un Punto Violeta de la Casa
de la Dona y otro con la Unidad de
Prevención Comunitaria y Conductas Adictivas, que informará sobre
los efectos del alcohol y las drogas.
A todo ello, se sumarà un fotomatón
y la captación de vídeos en 360º, así
como una actividad de maquillaje
festivalero y muchas más sorpresas.
Pero sin duda, el plato fuerte llegará
alrededor de las 20:30h con el concierto de música, que en esta edición
correrá a cargo de Miss Caffeina, grupo que va consolidando su trayectoria y es asiduo participante en diferentes festivales de música. El acceso,
tanto al espacio asociativo como al
concierto serà libre y gratuito.
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El 70% de los tumores benignos
en mujeres son miomas,
según los expertos
EL HOSPITAL DE MANISES SE ENCUENTRA ENTRE LOS CENTROS CON MENOR
LISTA DE ESPERA EN ESTA ESPECIALIDAD, UN MES POR DEBAJO DE LA MEDIA EN
LA COMUNITAT
Redacció

S

on muchos los tumores benignos que pueden afectar a
las mujeres sin apenas síntomas y en el 70% de estos casos reciben el nombre de miomas. Son
muy desconocidos para la gran
mayoría de mujeres por que pueden ser asintomáticos y no presentar molestias en quienes lo padecen. Sin embargo, es necesario
tener conocimiento de ellos para
consultarlos con el especialista en
caso de que sea necesario.
“Los miomas son lesiones no malignas que se localizan en la pared
del útero y que pueden ser asintomáticas. En concreto se trata
de masas de tejido muscular que
crecen dentro del útero formando protuberancias”, explica la Dra.
Neus Roig, ginecóloga del Departamento de Salud de Manises. Tal
y como cuenta la experta, en la
mayoría de los casos no presenta
síntomas y por lo tanto es difícil de
detectar.
“En los casos en que exista una
sintomatología, los signos de alerta por los que es recomendable
consultar con un profesional son
cambios menstruales, dolor ab-

dominal, ganas de orinar con frecuencia y problemas en el tránsito
intestinal”, afirma.
Y es que se desconoce la causa
por la que estos tumores benignos aparecen en el útero de las
mujeres pero se sospecha que los
factores genéticos es una variable
que afecta a las personas que padecen esta enfermedad. Además,
hay factores que pueden provocar un aumento o disminución
de la masa de tejido que forman
los miomas. Así lo explica la Dra.
Roig: “Son las hormonas femeninas las que pueden hacer crecer esta dolencia. Es por esto que
cuando las mujeres se inician en la
etapa de la menopausia, los miomas suelen parar su crecimiento
e incluso reducir su tamaño como
consecuencia de la desaparición
de las hormonas”.
¿Se pueden tratar?
Una vez diagnosticado el mioma,
es necesario llevar a cabo un tratamiento si la paciente siente molestias o dolor. Para ello, es fundamental tener en cuenta que todos
los miomas no son iguales, por lo
que, a la hora de intervenirlos hay
que fijarse en su localización ya

que en función de esta se llevará a
cabo un procedimiento u otro.
A la hora de establecer un tratamiento es importante saber que
los analgésicos no influyen negativamente; es más, la ginecóloga del
centro sanitario manisero comenta que “se suelen pautar en caso de
dolor sin ningún problema ya que
no produce cambios de tamaño si
se toman y no enmascaran el diagnóstico”, explica.
En este caso, el tratamiento más
compatible con la mayoría de las
pacientes que padecen esta patología es la embolización. “Una vez
se diagnostica el tumor benigno,
se le realiza una resonancia magnética que indica el tamaño y la
localización, y con ella se valoran
las posibilidades de embolización,
así como la anatomía de las arterias que irrigan al útero”, explica la
especialista.
Esta técnica, tal y como cuenta la Dra. Roig, consiste en “una
incisión en la ingle que permite
introducir un fino catéter que
avanza hacia la arteria uterina
que mantiene activo el mioma.
Así, una vez en el lugar adecuado, se inyectan pequeñas micropartículas que son llevadas

hasta los miomas por el flujo
sanguíneo, donde obstruyen los
vasos, cortando su aporte sanguíneo y logrando que disminuyan de tamaño y desaparezcan
los síntomas”.
Por su parte, en el caso de los
miomas asintomáticos, que son

una gran mayoría, generalmente
no se tratan. En caso de precisar
tratamiento, hay diferentes medicamentos en función de los
síntomas que produzcan, por lo
que el tratamiento es individualizado y consensuado con cada
paciente.

Servicios de Información al Consumidor: Alcàsser,

Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Foios, Mancomunitat
del Carraixet (Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa, Almàssera
y Alfara del Patriarca), Massanassa, Meliana, Picanya,
Picassent, Sedaví, Silla y Tavernes Blanques.

CONSUMO SOSTENIBLE
Vivo en Valencia y he estado revisando la factura del consumo del agua, y me
gustaría saber si al igual que la luz, existen franjas horarias en las que sea
más económico el agua.
En relación con la consulta que nos planteas sobre el coste del consumo de
agua, hemos de indicar que el precio del consumo de agua no varía según el
tramo horario en el que se produzca el consumo, sino el consumo en sí. Es

decir, el precio del agua aumenta si se produce un consumo mayor, ya que la
facturación se realiza por tramos de metros cúbicos consumidos.
Por ejemplo, el precio del agua los primeros metros cúbicos resultara más
económico que los posteriores si se salta de tramo, penalizando así el mayor
consumo de agua realizado. No obstante, habrá que estar al contrato del
suministro de agua para poder determinar el precio del metro cúbico y los
tramos facturados según consumo.

serviciojuridico@uniondeconsumidores.org
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Nou mural a Aldaia en reconeixement
als serveis essencials en la pandèmia
LA RUTA URBANA ARTÍSTICA D’ALDAIA (RUA) SUMA ESTA NOVA CREACIO A CÀRREC
DE L’ARTISTA JULIETA XLF I ES POT CONTEMPLAR AL CARRER COLADORS, AL
COSTAT DE LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

A

Redacció

ldaia continua apostant
per traslladar l’art i la cultura als carrers, a l’abast
de tots els veïns i veïnes. Fa pocs
mesos l’Ajuntament d’Aldaia
presentava una obra d’art urbà
que ja s’ha convertit en una de
les més visitades del municipi:
una parella de persones ancianes a les quals el muralista Xolaka va plasmar en la paret d’un
habitatge annex al barranquet.
Covid-19
Ara, el municipi suma una nova
obra d’art urbà, amb un estil
summament atractiu i colorista,
i a través de la qual es vol retre
homenatge a la labor dels serveis essencials durant l’etapa
més dura de la pandèmia del
Covid-19, i que ja es pot visitar
a l’inici del carrer Coladors, al
costat de la plaça de la Constitució. Amb esta obra ja són més
de 20 les que componen la Ruta
Urbana Artística de la població,
pintades en els últims anys.
Ruta Urbana Artística
Les parets de l’àmplia zona
d’aparcament del carrer Reis
Catòlics s’han convertit en un
monumental escenari a color
dels protagonistes més famosos
del cinema infantil, el còmic, els

videojocs i la publicitat popular
dels anys huitanta i noranta del
segle XX.
Personatges com Eduardo Manostijeras, Mario Bros, els Cazafantasmas, Fido Dido, Naranjito (mascota del Mundial de
Futbol de 1982), Alícia al País
de les Meravelles de Walt Disney, el simpàtic robot Johnny
5 de la pel·lícula Curtcircuit,
E.T., l’extraterrestre de Steven
Spielberg amb la seua bicicleta
voladora i el famós comecocos
Pac-Man, han cobrat vida en el
municipi amb siluetes gracioses
i acolorides.
Tècnica de pintura amb esprai
Una vistosa mostra d’art urbà
al carrer realitzat mitjançant la
tècnica de pintura amb esprai
a càrrec de l’artista local José
Manuel Cervera ‘Plati’ i el seu
equip, els quals, emulant la tècnica del grafiti, han aconseguit
omplir de color i bellesa un espai convencionalment no artístic com són les inexpressives
parets d’un aparcament.
Este mural s’afig a la Ruta Urbana Artística d’Aldaia (RUA) en la
qual, a través de diverses iniciatives promogudes per la Regidoria de Cultura, s’ha anat configurant en el municipi en els últims
anys un camí d’art on es pot con-

templar passejant pels carrers
una trentena d’escultures, pintures i altres intervencions artístiques realitzades per artistes
de diversa procedència de dins i
fora d’Espanya. Art al carrer que
expressa estètica, idees, emocions i diverses visions del món.
Més obres
Entre les obres de la ruta trobem
14 escultures singulars realitzades en els últims anys per un
conjunt heterogeni d’artistes,
com per exemple l’espectacular
‘Homenatge al Protocol de Kyoto’ i ‘Escultura d’Aigua’, (coneguda popularment com la ‘Pipa’
o la ‘Carxofa’) de Joan Llaveria
i Joan Peiró, tots dos del Grup
Arts i Al voltant de la Universitat
Politècnica de València.
També estan les evocacions a
Aldaia com per exemple ‘Margalló: el llenguatge de la mirada’ de
Teresa Cháfer, ‘Penell’ de Pepe
Murcia, i ‘Ventall’ de Pepa Fos,
José M. Alonso i José Manuel
Ramos. Igualment hi ha escultures que rememoren fites històriques, com a ‘Homenatge a
la Constitució de 1978’ d’Andreu
Alfaro, o bé sentiments vius i
profunds com a ‘L’abraç’ de María José Zanón, ‘Fites’ del Grup
Artístic Kilates i ‘Harmonies’ de
José Antonio Orts.

Nou mural a Aldaia

“Aqualandia”, en la visita a l’illa de
Tabarca o en la nit de Scape Room.
També van realitzar una ginkana
aquàtica, tallers de pintura de samarretes, zumba o bingo.

Imatge d’una activitat durant el campament

Els xiquets del Barri del Crist de Quart
i Aldaia van disfrutar dels campaments
VAN FER EXCURSIONS A “AQUALANDIA” I A L’ILLA DE TABARCA

U

Redacción

n total de 30 xiquets i xiquetes de 7 a 12 anys han
participat en el Campament organitzat per la Manco-

munitat del Barri del Crist i per
la Creu Roja juntament amb un
equip de professionals i dotze voluntaris.
Durant la seua estada en el mu-

nicipi alacantí de Biar, els i les
joves van poder gaudir d’un estiu replet d’activitats lúdiques i
tallers. El grup s’ho va passar en
gran en l’excursió al parc aquàtic

Objectius
Un dels objectius pels quals la
Mancomunitat organitza aquest
campament, en col·laboració amb
altres institucions com l’IVAJ, és
perquè els grups en situació psicosocial especial puguen gaudir
de les vacances a través d’un projecte d’oci educatiu que engloba
objectius específics com potenciar
l’autogestió personal, la interrelació entre grups, fomentar l’acció
de voluntariat, la inclusió social i
atendre les seues necessitats socieducatives i formatives.
Activitats a juliol
A més, durant el mes de juliol més
de 300 xiquets, xiquetes i adolescents del Barri del Crist van gaudir
de les activitats d’estiu organitzades des de l’àrea de Cultura i Joventut. Un total de 110 joves van
participar en el Campament multiaventura de Talayuelas i 140 en
l’Escola d’estiu Infantil.

ALDAIA
AVANCEN ELS TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ DE L’ANELL
VERD METROPOLITÀ
Avancen els treballs de construcció de l’anell verd metropolità.
Amb aquest projecte i amb la futura ampliació del Cinturó Verd
fins a l’IES Beatriu Civera “volem
continuar sumant zones verdes
per a compartir i gaudir junts de
la naturalesa i d’espais agradables
i saludables, per a fer esport a l’aire
lliure, passejar. En definitiva, per a
guanyar qualitat de vida”, ha explicat l’alcalde de la població, Guillermo Luján.
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Oficina a Aldaia

L’Oficina Comarcal del
Consumidor de la Mancomunitat
de l’Horta Sud incorpora a Aldaia
LA OCIC DE L’HORTA SUD OFEREIX JA SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A
LES PERSONES CONSUMIDORES EN NOU MUNICIPIS DE LA COMARCA

L
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’Oficina
Comarcal
d’Informació
al
Consumidor/a de la Mancomunitat de l’Horta Sud celebra el
seu primer aniversari amb la incorporació del municipi d’Aldaia.
Després de la positiva experiència d’enguany, l’entitat supramunicipal ha renovat el conveni de
col·laboració amb la Va unir de

Consumidors de València per a la
gestió d’aquesta oficina itinerant
que ja presta servei en nou municipis de la comarca.
Fins ara la OCIC funcionava en
els municipis d’Alcàsser, Alfafar,
Beniparrell, Benetússer, Massanassa, Picassent, Picanya i Sedaví.
En aquest nou curs que comença,
els veïns i veïnes d’Aldaia també
podran fer ús d’aquesta oficina

comarcal d’atenció a persones
consumidores. La OCIC estarà a
Aldaia tots els dilluns a la vesprada
de 16h a 19h i tots els dimarts i dijous al matí de 9h a 15h en la *Plaça
de la Constitució, 14 baix.
Els horaris i ubicacions de
l’atenció presencial de la OCIC en
els diferents pobles adherits poden
consultar-se en la web de la Mancomunitat de l’Horta Sud (www.

mancohortasud.es). A més, hi ha
un número de telèfon i un correu
electrònic habilitats per a sol·licitar
cita prèvia i per a qualsevol consulta de la ciutadania. El telèfon és el
661 346 203 i el correu electrònic
ocic@mancohortasud.es.
Una de les característiques
d’aquest servei és que els empadronats en qualsevol de les localitats participants poden fer ús de
l’atenció presencial en tots els seus
emplaçaments i en cas d’urgència
no necessiten esperar al dia en què
l’oficina estiga en el seu municipi.
En la OCIC de l’Horta *Sud es poden tramitar reclamacions per via
extrajudicial i davant la Junta Arbitral de Consum, així com interposar denúncies i queixes davant els
organismes competents i es presta
ajuda a les persones consumidores
en cas d’incompliment dels seus
drets i garanties. El president de
la Mancomunitat de l’Horta Sud,
José Cabanes, que ha sigut present
en la inauguració de la OCIC hui
a Aldaia explica que el servei “ha
funcionat molt bé durant aquest
primer any i d’aquí ve que s’haja
decidit per part de tots els municipis participants continuar amb ell”.
A més, ha remarcat que la OCIC
“recull perfectament la utilitat de la
Mancomunitat, la de mancomunar
per a abaratir costos i poder oferir
serveis de qualitat a la ciutadania”.
Més de 600 consultes
La OCIC de l’Horta Sud tanca el
seu primer any de funcionament
amb 638 consultes ateses. Durant
aquest període s’han tramitat un
total de 322 reclamacions de les
quals 146 han sigut favorables
mentre que 51 es troben encara en
tràmit.

FADRINES 2022

FESTES AL BARRI DEL CRIST

PROCLAMACIÓ FALLERES MAJORS 2023

DAVID BARREÑA ,AL MUNDIAL DE PERRUQUERIA
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ALFAFAR RENOVA EL
PROGRAMA TALLERS
‘AVANCEM JUNTS II’
L’Ajuntament d’Alfafar, a través de
l’Agència de Desenvolupament
Local (ADL), ha aconseguit, de
nou, la subvenció per a desenvolupar el programa mixt d’ocupació
i formació Tallers d’Ocupació
“Avancem junts II” per a l’any
2022-2023.
D’esta manera, amb el pressupost
concedit de 251.354,40 euros, es
contractarà un total de 10 persones per a la seua formació i realització de treballs en diferents àrees
municipals. Així mateix, el desenvolupament del programa també
contempla la contractació del personal docent que gestionarà els
mòduls formatius.
Enguany es realitzarà un itinerari formatiu amb l’objectiu que
les persones participants puguen
obtenir dos certificats de professionalitat de les especialitats en
Operacions auxiliars de serveis
administratius i Activitats administratives en la relació amb el
client.
Formació
El programa de Tallers d’Ocupació
es configura com un programa mixt
d’ocupació i formació que té com a
objecte incrementar l’ocupabilitat
de les persones desocupades de
díhuit o més anys amb la finalitat
de facilitar la seua inserció laboral. Tallers d’Ocupació combina
formació i ocupació mitjançant
la realització d’accions formatives
en alternança amb la realització
d’obres o la prestació de serveis
d’utilitat pública o interés social a
l’Ajuntament d’Alfafar.
El projecte s’iniciarà a partir del
pròxim 1 d’octubre de 2022 i per
a accedir com a alumnat, segons
les bases publicades en la web
de Labora, han d’estar inscrits en
la seua oficina d’ocupació com
a persona desocupada. A més,
hauran de sol·licitar al seu Espai
Labora ser demandant d’ús de
tallers d’ocupació corresponent
al Certificat de Professionalitat
“Operacions Auxiliars de Serveis
Administratius i Generals” i el de
“Activitats Administratives en la
Relació amb el Client”. La selecció
de l’alumnat anirà precedida de
la tramitació d’oferta de serveis
formatius pel corresponent Espai
Labora i es realitzarà el procés de
selecció segons les bases recollides en la web LABORA.
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Bons escolars

Alfafar repartix quasi el 70%
dels bons escolars en menys
d’un mes
LES FAMÍLIES PODRAN SOL·LICITAR EL BO FINS A L’11 D’OCTUBRE DE
MANERA TELEMÀTICA

L

’Ajuntament
d’Alfafar,
a través de la regidoria
d’Educació,
i
en
col·laboració amb l’àrea de Sistemes informàtics, ha repartit quasi el 70% dels bons escolars per a
famílies d’Alfafar en menys d’un
mes des que es va obrir el període
de sol·licitud el passat 22 d’agost.
El termini per a realitzar la gestió
finalitzarà el pròxim 11 d’octubre.
El tràmit es realitza un any més de
manera telemàtica, a través de la
Seu Electrònica de l’Ajuntament
d’Alfafar.
L’import dels bons escolars varia
en funció del nivell escolar, sent de
40 euros per a estudiants de segon
cicle d’Educació Infantil, 65 euros
per a alumnat d’educació primària
i 75 euros per als qui cursen educació secundària o Formació Professional Bàsica.
La regidora d’Educació, Raquel
Vidal, destaca “el gran valor que
suposen estes ajudes per a les famílies de cara a l’inici del curs
escolar i el desemborsament que
suposa”. Des de l’àrea es realitzen

diverses accions per a ajudar a les
famílies i encoratjar a l’alumnat en
el seu procés educatiu, com el lliurament dels premis d’excel·lència
acadèmica. Vidal també ha volgut ressaltar “la col·laboració dels
comerços, que des que es va instaurar el sistema telemàtic han
col·laborat estretament per a millorar el funcionament del tràmit”.
Les famílies reben el bono en
PDF per correu electrònic, podent imprimir-lo o utilitzar-ho
directament des del mòbil. Estes
ajudes poden ser canviades fins al
pròxim 15 de novembre en qualsevol dels comerços que s’han subscrit al conveni amb l’Ajuntament
d’Alfafar per a l’adquisició de subministraments escolars (material
de papereria, llibres, llibres de
lectura, diccionaris, roba, llapis de
memòria, etc.).
Comerç local
L’alcalde, Juan Ramón Adsuara, explica que esta iniciativa “facilita la
igualtat d’oportunitats per a totes
les famílies, alhora que s’impulsa

el comerç local, promovent que
les famílies facen les seues compres en estos establiments”. Des
del consistori s’habiliten diferents
mitjans per a facilitar el tràmit “les
famílies compten amb un tutorial
detallat per a fer la sol·licitud, a
més de tindre a la seua disposició
el correu bonoescolar@alfafar.es
amb el qual poden contactar amb
el departament d’Educació perquè resolguen qualsevol problema
que puga sorgir durant el tràmit”.
Adsuara recorda que a Alfafar
tenen “com a ferm compromís el
continuar donant ajudes a les famílies i, a l’una, potenciar estes
sinergies amb les quals la ciutadania s’implica amb el comerç local,
com també són les campanyes de
bonos de comerç”.
Amb esta acció, l’Ajuntament
d’Alfafar oferix una ajuda a les famílies amb la reducció de la despesa econòmica al qual s’enfronten
amb la tornada al col·legi, alhora
que secunda i impulsa el comerç
local i de proximitat amb els convenis de col·laboració.

Alfafar esgota tots els seus Bons Comerç
en menys d’una setmana
S’HA DESTINAT UN TOTAL DE 9.000 EUROS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL

L
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’Ajuntament d’Alfafar, a
través de l’àrea de Comerç,
ha repartit tots els Bons
Comerç disponibles en menys
d’una setmana. La nova campan-

ya, que porta per nom “benvingut la tardor”, ha sigut tot un èxit
i s’ha esgotat en qüestió de dies.
Per a dur a terme esta nova edició de la campanya, l’Ajuntament
d’Alfafar ha destinat 9.000 euros
del pressupost municipal. La

ciutadania ha pogut sol·licitar
els bonos de manera gratuïta a
través de la seu electrònica.
Les persones que ja disposen
dels seus Bons Comerç podran
gastar-los en els 32 comerços
locals adherits a esta campan-

EL MERIDIANO L’HORTA

Forum a Alfafar 2021

Alfafar anuncia una nova
edició del Fòrum Ocupa’t
EL III FÒRUM OCUPA’T A ALFAFAR TINDRÀ LLOC EL 29
DE SETEMBRE EN EL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

L
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’Ajuntament d’Alfafar, a
través de la seua Agència de Desenvolupament
Local (ADL), ha organitzat l’III
Fòrum Ocupa’t a Alfafar, que
tindrà lloc el dijous 29 de setembre en el Complex Esportiu Municipal d’Alfafar (SUMA Fitness
Club Alfafar) de 9 a 14 hores.
Esta jornada presencial compta
amb un espai destinat a realitzar
entrevistes de treball de 15 minuts amb empreses de la zona.
De manera simultània, en un
segon espai es durà a terme un
cicle de conferències sobre claus
per a millorar l’ocupabilitat i sobre motivació i actitud en la cerca d’ocupació.
Esta activitat està dirigida a
totes les persones d’Alfafar i
de les poblacions de voltant
que es troben en cerca activa
d’ocupació o de millora de la
seua situació laboral. Les persones que participen en el fòrum
podran inscriure’s en les ofertes
d’ocupació i, en cas de complir
amb els requisits, participar en
processos de selecció amb els
responsables de Recursos Humans de diferents empreses durant el mateix esdeveniment.
ya fins al 16 d’octubre. Cadascun dels bonos està compost de
dos vals per valor de 10 euros i
dos més de 5 euros, la qual cosa
suma un total de 30 euros a gastar en compres pel doble del seu
import. És a dir, 60 euros, dels
quals 30 euros seran pagats mitjançant el bo i els 30 restants pagats per la persona.
Empadronats
Els requisits que s’han tingut en
compte per a la sol·licitud han

En el fòrum d’ocupació, organitzat per l’Ajuntament d’Alfafar
en col·laboració amb l’empresa
RH en Positiu, seran presents
empreses com Cecotec, Decathlon, Bricomart, Grup Saona,
Tombarella, Norauto, Logifruit o
Sesame, entre altres.
Entrevistes
Durant l’esdeveniment els assistents gaudiran de conferències
en les quals podran millorar el
seu currículum, obtenir pautes
per a enfrontar-se a l’entrevista
de treball i descobrir com poden
connectar les seues experiències. Reme Font, Raquel Sanz i
Javier Alandes seran els protagonistes de les Conferències per
a l’èxit.
Les inscripcions per a l’III
Fòrum Ocupa’t Alfafar estan
obertes fins al 25 de setembre a
les 23.59. Les persones interessades poden apuntar-se través
de la web https://www.aesocupacio.es/.
Amb esta jornada, l’Ajuntament
d’Alfafar
pretén
millorar
l’ocupabilitat de les persones
del municipi, així com visibilitzar empreses de diversos sectors
laborals.
sigut: ser major de 18 anys i estar empadronat a Alfafar. A més,
només es podia retirar un bono
comerç per persona.
Per a més informació i consultar el llistat de comerços locals
adherits es pot consultar la web
de l’ajuntament.
Amb la nova campanya de Bons
Comerç “benvingut la tardor”,
l’Ajuntament d’Alfafar pretén dinamitzar el comerç local i contribuir amb la despesa de les famílies del municipi.
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Milers de persones van gaudir
de les festes d’Alfafar

’Ajuntament d’Alfafar va
tornar a celebrar a les
seues festes patronals 2022
sota el lema “Re-Tornem a la Festa”. La ciutadania del municipi va
poder gaudir d’actes culturals,
religiosos, esportius o familiars.
Després de dos anys sense ha-

ver pogut celebrar les festes, la
població d’Alfafar va disfrutar
d’una variada i extensa programació com van ser els concerts,
musicals, activitats esportives,
espectacles infantils i presentacions culturals. Un dels actes
més esperats i que va comptar

amb gran participació va ser la
tradicional Festa de la Font, que
commemora l’arribada de l’aigua
al municipi. També la cavalcada,
la regata- exhibició de vela llatina en l’Albufera o el festival de
paelles va congregar a un gran
nombre de persones.

Exposició de la Penya Valencianista

Exhibició d’esgrima

Trasllat de la Mare de Déu del Do al cementeri i la posterior missa de Novena

Exhibició de Pressing Catch

Ofrena de flors i ronda a la Verge del Do

Partit benèfic
Torneig d’escacs

Espectacles de música

Activitats per als menuts
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Silla acull el I Simposi
sobre Vela Llatina
a l’Albufera
TAMBÉ S’ABORDARAN LES PROBLEMÀTIQUES
ACTUALS I EL PROBLEMA DEL RELLEU
GENERACIONAL.

La Setmana Europea de la Mobilitat se celebra a Paiporta des del 2015

Actes de la La Setmana Europea de la Mobilitat de l’any passat

Paiporta se suma un any més a la
Setmana Europea de la Mobilitat
LA REGIDORIA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT IMPULSA
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL ENTRE EL 19 I EL 25 DE
SETEMBRE

L
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’Ajuntament de Paiporta se
suma, com és habitual des
de 2015, a la celebració de
la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany porta com a
lema ‘Combina i mou-te’. A iniciativa de la Regidoria d’Urbanisme,
Medi Ambient i Sostenibilitat,
es portaran a terme activitats de
sensibilització
mediambiental
per a la ciutadania en general, entre les quals es troba el Dia Sense
Cotxe, programat per al dijous, el
22 de setembre.
Tallers, espectacles, una matinal
de bicis i patins, una passejada
a peu i un concurs fotogràfic en
xarxes socials conformaran la
programació de la Setmana Europea de la Mobilitat a Paiporta.
Per a la regidora d’Urbanisme,
Medi Ambient i Sostenibilitat,
Marian Val, l’esdeveniment és
«una ocasió immillorable per a
continuar avançant cap a una
mobilitat més amable, menys
contaminant i més adaptada a la
lluita contra el canvi climàtic, fites que són un compromís i una
prioritat absoluta del govern de
Paiporta des del canvi de 2015».
Val ha subratllat també que «la
mobilitat és una de les parts més

importants en l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle, i és un dels
aspectes sobre els quals més es
pot treballar i sobre els quals
la ciutadania més pot actuar,
sempre amb la col·laboració de
les administracions, que hem
d’oferir alternatives de transport
públic accessible i amb el millor
servei possible».
La Setmana Europea de la Mobilitat a Paiporta s’enceta el pròxim
dilluns, 19 de setembre, amb la
visita a les obres del carril bici
de la carretera de València i les
avingudes Francesc Ciscar i Indpendència. Dimarts 20 serà el
torn del taller ‘Cycling with clean
air’, una ruta amb bicicleta per a
conéixer la qualitat de l’aire i mesurar i avaluar els nivells de contaminació, amb final al Museu de
la Rajoleria. Aquesta activitat requereix d’inscripció prèvia al web
paiporta.es/setmanamobilitat
El dijous 22 tindrà lloc el Dia
sense cotxe, jornada en la qual
quedaran tallats al trànsit rodat
alguns dels carrers principals
de Paiporta, i quan el metro i els
autobusos de l’EMT són gratuït
en tota l’àrea metropolitana de
València. El divendres 23 es portarà a terme la tradicional passe-

jada a peu, per a la qual també cal
inscripció prèvia al web paiporta.es/setmanamobilitat, ja que
s’entregarà un detall a cadascuna
de les persones participants.
Matinal
Per últim, el diumenge 25 de setembre tindrà lloc a la plaça Major l’eixida de la matinal de bicis i
patins, oberta a tota la ciutadania
amb inscripció prèvia, un espectacle ciclista a càrrec de Ramón
Karoli i el sorteig de material ciclista entre les persones participants. A més, es proporcionarà
informació sobre el cotxe elèctric
compartit de la cooperativa Alterna que hi ha disponible a Paiporta.
La Regidoria d’Urbanisme, Medi
Ambient i Sostenibilitat, a més,
posarà en marxa al llarg de tota la
setmana un concurs fotogràfic en
Instagram per a que aquelles persones que ho desitgen compartisquen imatges mentre utilitzen
mitjans de transport sostenible.
Entre totes i tots els participants
se sortejarà un patinet elèctric.
Per a participar, s’han de compartir les imatges en Instagram i citar el compte de l’Ajuntament (@
Ajunt_Paiporta).

S
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illa acull el I Simposi sobre
Vela Llatina a l’Albufera.
Unes jornades d’experts on
es parlarà dels estudis realitzats
entorn de la Vela Llatina i també
s’abordaran les problemàtiques
actuals.
El dimecres passat van tindre lloc
l’inici de les jornades a la qual van
assistir Pilar Rosaleny i Joan Rosaleny, autors del llibre ‘Vela Llatina a l’Albufera’ i Aída Vizcaino
coautora de ‘Pescar en la memòria’.
Els dos llibres recopilen des de
diferents perspectives la memòria oral dels homes i dones de
l’Albufera respecte a la Vela Llatina; tipus de pesca, embarcacions i
lèxic específic.
També a la taula redona va acudir Josep Frechina, director de la
revista cultural Caramella molt
vinculada a la posada en valor de
patrimoni cultural.
Durant l’obertura del Simposi
Emili Alba, President de l’Assoc.
Tradicional de Vela llatina Albufera, va explicar que “la nostra associació hereua de la tradició del poble de Silla per l’Albufera. Aquesta
identitat junt amb altres del nostre
poble, com la dansa dels Porrots o
el cant de la sibil.la en la davallada
de la Carxofa, fan un conjunt definitit i heterogeni i amb un caràcter

concret i en arrels, però permeteu
que insistim en què el BIC és a la
pesca i vela llatina a l’Albufera.
Hem de cuidar-la, respectar-la i
donar-l’a conéixer als generacions
que ens segueixen per a no perdre
la nostra identitat”.
L’Albufera
L’acte d’obertura va comptar també amb la presència de l’alcalde de
la població, Vicent Zaragozá, qui
va recordar que “Silla viu mirant a
l’Albufera i és necessari conservar i
potenciar la vela llatina”.
L’alcalde va recordar que Silla
compta amb dues associacions
de vela llatina, en total més de
100 embarcacions, però només 20
estan en actiu. “Cal traslladar les
nostres tradicions als més joves”.
En aquest sentit, l’alcalde va recordar que des de l’associació s’ha demanat a l’Ajuntament la signatura
d’un conveni per a donar tallers de
formació als escolars. Una mesura
que el Consistori pensa secundar.
A més, Zaragozá va recordar que
l’Albufera “no és només El Palmar
o El Saler, l’Albufera és també Silla,
Catarroja o Massanassa, i nosaltres
sempre estarem al costat de les
nostres tradicions”.
Els actes continuaran fins el
pròxim dia 17 amb ponències on
l’eix central serà la Vela Llatina.

El Consell Agrari de Torrent
realitza labors de manteniment
en els camins

L
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’Ajuntament de Torrent continua amb les tasques de
prevenció davant l’arribada
de les pluges pròpies dels últims
dies d’estiu i tardor. Durant les
últimes setmanes es treballa en
labors d’adequació i de prevenció
en els principals camins del terme
municipal, amb l’objectiu de facilitar el pas de l’aigua i evitar que
s’acumule si es produeixen fortes
precipitacions.
D’aquesta manera, els operaris
del Consell Agrari han realitzat labors de manteniment i esbrossat
de canyes, adequant el pas en les
interseccions del Pas de Camot i
Crusets i el Camí d’Arquets, a més
d’afegir un nou pas d’aigua en el
Camí de Fachardet per a evitar la
saturació del tub ja disposat en
cas que les pluges es mantinguen
constants en el temps.
Unes tasques que se sumen a

les de neteja i manteniment dels
embornals de la ciutat programades amb la finalitat d’evitar el risc
inundacions i garantir el bon funcionament de tota la xarxa de sanejament, així com a les obres de
millora de recollida d’aigües pluvials situades en diferents punts
del nucli urbà i en ubicacions estratègiques del Vedat.
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Alcalde de Torrent y conseller de Sanidad en el centro de especialidades

El centro de especialidades
de Torrent ya puede hacer
resonancias magnéticas
DARÁ COBERTURA A MÁS DE 155.000 PERSONAS
DE LA COMARCA

E

ACTUALITAT HORTA SUD

SETEMBRE

l Centro de Especialidades
de Santos Patronos cuenta
con un nuevo servicio de
resonancias magnéticas instalado
en el centro torrentino. Es el primer centro de especialidades que
cuenta con esta tecnología.

“La habilitación de este servicio
es una muy buena noticia para
la ciudadanía torrentina y de las
poblaciones de alrededor, ya que
ahora podrán evitar desplazarse
hasta Valencia para realizar este
tipo de pruebas y podrán hacer

uso de este servicio de manera
más cómoda y accesible”, explicó
el alcalde de Torrent, Jesús Ros,
quien también ha querido mostrar su agradecimiento al conseller de Sanidad por “contribuir a
responder las demandas de los
vecinos”.
Por su parte, el titular de Sanidad
destacó que “desde la Consellería
de Sanidad se está realizando una
intensa labor para modernizar y
mejorar los equipos de alta tecnología de la sanidad pública valenciana, y la instalación y puesta
en marcha de esta resonancia es
un ejemplo de ello”
Poblaciones cercanas
Este servicio ya está en funcionamiento y dará cobertura a más
de 155.000 personas de Torrent
y poblaciones cercanas como
Picassent, Paiporta, Picanya o
Montserrat, con alrededor de 2530 pacientes al día y una previsión
estimada de 6.000 atenciones durante el primer año de funcionamiento.
En este sentido, para la instalación de este equipo ha sido necesaria la reforma de la planta baja
del Centro de Especialidades y su
ampliación al solar contiguo, en
una actuación que asciende hasta
los 181.000 euros de inversión.
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Torrent celebra la Semana
Europea de la Movilidad
DEL 15 AL 23 DE SEPTIEMBRE HABRÁ ACTIVIDADES

E
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n su apuesta por la promoción de las prácticas de movilidad sostenibles, el Ayuntamiento de Torrent ha elaborado
un completo programa de actividades con motivo de la Semana
Europea de la Movilidad 2022,
que se celebrará del 15 al 23 de
septiembre, bajo el lema ‘Conectando mejor’ y de acuerdo con los
objetivos marcados por la Agenda
2030 en relación al desarrollo sostenible.
“Seguimos trabajando para construir la ciudad del futuro, apostando por la movilidad sostenible
como uno de los pilares fundamentales para hacer de Torrent
una ciudad más amable y accesible para la ciudadanía”, destaca el
concejal de Movilidad, Raúl Claramonte, quien también ha querido
incidir en “el gran valor de estas
actividades para concienciar a la
ciudadanía del impacto positivo
que tiene la movilidad en nuestro
entorno”.
Asimismo, el edil ha mostrado su

agradecimiento al col·lectiu Soterranya, Asidit, Astro Torrent, Bici
Sense Edat, Caixa Rural Torrrent,
Caixa Popular, Cruz Roja Torrent,
ACST, Bicis para Todas, FDM, Moyus, Policia Local y Protección Civil de Torrent, Mibisi, UMT y el Círculo Católico por su colaboración
en la organización de las actividades que se celebrarán durante la
Semana Europea de la Movilidad
de Torrent.
Vista a las estrellas
Una de las actividades más curiosas del programa será este viernes
16 de septiembre, tendra lugar un
ciclopaseo nocturno ‘Bicinit’ a cargo de Soterranya en colaboración
con Astro Torrent, desde La Torre
hasta Santa Ana, en el que la observación astronómica será la gran
protagonista.
También el sábado 17, de 10 a 14h,
será el turno de ‘Rodant x Torrent’,
un paseo en bicicleta, patines o
patín, con un divertido recorrido
con diversas actividades y pruebas
a modo de gymcana.
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Albal proposa una baixada
de fins al 10% de l’IBI
LA PROPOSTA JA HA SIGUT FISCALITZADA PELS
DEPARTAMENTS PERQUÈ EMETEN L’INFORME

L

Sorteo Primera edición 2021

El Ayuntamiento de
Massanassa inicia la segunda
edición de ‘Comerç amb Premi’
SE SORTEARÁN 16.000 EUROS ENTRE LAS PERSONAS QUE COMPREN EN
LOS COMERCIOS DE LA POBLACIÓN ADHERIDOS A LA CAMPAÑA

E

l Ayuntamiento de Massanassa ha dado el pistoletazo
de salida a Comerç amb Premi, un proyecto de dinamización
comercial que este año se encuentra en su segunda edición tras el
éxito del pasado año con más de
42.000 participaciones.
De nuevo, la administración local sorteará 16.000 euros entre las
personas que compren en los 78
comercios de Massanassa adheridos en la campaña hasta el 6 de
noviembre de 2022.
En concreto, habrá 130 premios
de 100 euros y también un premio
de 3.000 euros.
Este año, se cuenta con 15 comercios locales más en la campaña,
y los sectores profesionales que
podemos encontrar son muy diversos: hostelería, farmacéutica,
fisioterapia, psicología, veterinaria, floristería, papelería, fotogra-

fía, joyería, peluquería, deporte,
informática, moda, etcétera.
Más comercios
“Estamos muy contentos por la
acogida que ha tenido la campaña, ya que este año contamos con
más comercios que en 2021 y, esperamos que la colaboración entre la administración y las empresas de Massanassa siga dándose
de esta forma y aumentando en el
futuro”, afirma Paco Comes, alcalde de Massanassa. “Animo a toda
las personas a venir a Massanassa
y a participar”, añade Comes.
Comerç amb Premi
Comerç amb Premi es una campaña puesta en marcha desde el
Ayuntamiento de Massanassa,
a través de Reforça Massanassa,
para fomentar, promocionar y
ayudar al comercio local de la lo-

calidad. Comprando en cualquier
comercio inscrito. Si realizas una
compra igual o superior a 10 euros, podrás rellenar un boleto de
participación con tus datos personales (nombre, apellidos, DNI,
población y teléfono) e insertarlo
dentro de la urna correspondiente
habilitada en cada local.
El listado completo de comercios: https://es.massanassa.org/
ver/3189/COMER%C3%87-AMBPREMI-2022.html
Sorteo
El lunes 14 de noviembre de 2022
se realizará el sorteo con todas las
participaciones conseguidas de
todos los comercios participantes.
En un acto oficial, se extraerán
los 131 premios y, posteriormente,
se contactará desde Reforça Massanassa con las personas ganadoras de este año.

Redacció

’equip de govern d’Albal proposarà en el pròxim ple la
modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns immobles (IBI) amb
l’objectiu d’aplicar una rebaixa de
fins al 10% en el rebut del pròxim
exercici 2023. L’Executiu compleix i planteja la mesura el cost
de la qual ascendeix a 351.000
euros amb l’objectiu d’ajudar a
les economies domèstiques de la
localitat. La proposta que elevarà
al pròxim ple gira entorn de dos
blocs; el primer una reducció del
tipus impositiu que passarà a ser
del 0’67%, queden al marge les
grans indústries que representen
únicament 64 empreses de quasi les 13.000 existents que seran
objecte d’estudi de la corporació
per a ajudar-les a través d’altres
mesures, per la seua aportació

al motor econòmic local. Per a la
resta, suposarà un estalvi en termes absoluts del 5% del rebut del
pròxim any. El segon bloc contempla una bonificació que premiarà
les domiciliacions amb un 5% i un
màxim de 30 euros.
La proposta ja ha sigut fiscalitzada pels departaments de Gestió
Tributària, Intervenció i Secretaria
perquè emeten l’informe, que ahir
va ser elevat a totes les forces amb
representació, per al seu estudi i
posterior debat en el pròxim ple.
Segons resa en la proposta de la
regidora delegada d’Economia i
Hisenda, María José Hernández,
“la rebaixa de l’IBI a Albal era un
compromís electoral adquirit pel
PSPV-PSOE, en les passades eleccions locals”. I afig que, en moments de crisis com l’actual, “és
quan més hem d’estar del costat
dels nostres veïns/as”.

No refilar els teus trastos
i dur-los a l’Ecoparc de
Catarroja té premi

L
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’Ajuntament de Catarroja vol que el seu veïnat es
beneficie dels descomptes que se poden obtindre en els
Ecoparcs de Catarroja, el fixe que
se troba en el polígon i els que
tenim mòbils en dos punts dins
de la població, plaça Fumeral i
front a l’Ajuntament al Camí Real.
L’Emtre que gestiona els ecoparcs
i realitza el tractament dels nostres residus va crear una APP amb
la qual si et registres pots rebre
descomptes en la taxa Tamer que
se cobra en el rebut de l’aigua.
Així en el que va de 2022, 64 domicilis tindran bonificació en el
rebut anual, amb un total de 669
euros en els seus rebuts i a soles per dur els objectes i trastos a
l’Ecoparc. Estem molt contents

amb estos descomptes i a soles cal
utilitzar la aplicació de l’emtre en
el teu mòbil per poder ser beneficiari. En tot els ecoparcs el fixe i els
mòbils et poden ajudar a registrarte i fer-la servir si trobes alguna
dificultat.
“Som la segona població de l’àrea
metropolitana, després de València que més usuaris han vist els
avantatges de la seua utilització.
Ara des de l’ajuntament llancem
una campanya per fomentar el
seu ús, a més de estar fent una
valoració de com bonificar també
de del propi Ajuntament”, explica
Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Ara amb esta aplicació volem
dir a la ciutadania que si poden
acostar-se a l’Ecoparc se veuràn
recompensats a través del rebut
de l’aigua”.
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Imagen del Festival del año pasado

El futuro de la alimentación
protagoniza la tercera edición del
festival Miradors de l’Horta
SE CELEBRARÁ DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE

E

l festival Miradors de
l’Horta, organizado por Turisme Carraixet, ha publicado la programación de su tercera edición, que quiere centrar
la atención de la sociedad valenciana en el futuro de la alimentación. Para ello, esta iniciativa se
ha aliado un año más con el diseño, de manera que varias instalaciones efímeras se plantarán en
el corazón de la huerta y, desde
allí, invitarán a reflexionar sobre
el actual modelo de producción y
consumo de alimentos.
En concreto, Miradors de l’Horta
2022 presentará siete propuestas
creativas que han sido seleccionadas tanto por la calidad de su
contenido como por la sostenibi-

lidad en el proceso de creación, a
través de una llamada a proyecto
en la que se ha contado con la
colaboración de la Asociación de
Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV).
La autoría de las instalaciones
efímeras corresponde a diferentes estudios profesionales, entre
los que se encuentra el liderado
por Pepe Gimeno, Premio Nacional de Diseño 2020, en alianza
con Lebrel. El resto de participantes son Badallar, Elsa Yranzo
Food Design, Borealis, La Cuarta
Piel, Resto y alumnado de la Universitat Politècnica de València
(UPV).
Como en ediciones anteriores,
el acceso a todas estas instala-

ciones será libre y gratuito. Además, se ofrecerán visitas guiadas
durante el desarrollo del festival,
entre las que destaca una convocada coincidiendo con la luna
llena, cuando se realizará un recorrido nocturno que permitirá
conocer las obras mediante una
experiencia más sensorial de la
mano de sus creadoras y creadores. Toda la información está
disponible en www.miradorsdelhorta.com.
Matins a l’Horta
Miradors de l’Horta completa
su programación con una serie
de coloquios con profesionales
del food design, la innovación,
la gastronomía y la huerta. Son

los llamados Matins a l’Horta,
que se celebrarán en el Museo de
l’Horta, ubicado en Almàssera.
Estas jornadas, que tendrán lugar
los sábados y los domingos por la
mañana, entre el 24 de septiembre y el 9 de octubre, también
contarán con música en directo
y degustaciones de productos
locales. A todo ello se suma otra
novedad de esta tercera edición:
una exposición de realidad aumentada.
“Vivimos una temporada de
cambio decisiva para el futuro
de la humanidad. Nuestra labor
como festival es promover la reflexión y el intercambio de ideas
que favorezcan esa transición al
ritmo del planeta, en general, y
de nuestra huerta, en particular. Queremos involucrar a toda
la ciudadanía en ello. Por eso,
hemos preparado un programa
tan amplio en actividades totalmente gratuitas”, afirma Noelia
Rigoberto, técnica de turismo y
directora de Miradors de l’Horta.
Diseño y cultura en la huerta
Miradors de l’Horta celebró su
primera edición en septiembre
de 2019, mientras que la segunda
tuvo lugar en octubre de 2021. En
total, más de 7.000 personas han
participado en esta iniciativa,
que se ha consolidado como un
evento único por su localización
(la huerta valenciana), su alianza con el diseño y su enfoque en
torno a cultura, patrimonio, sostenibilidad e innovación. Todo
ello, favoreciendo una relación
de respeto y de aprendizaje entre
el territorio agrícola y el territorio urbano.
La tercera edición de Miradors
de l’Horta, que se celebrará del
24 de septiembre al 9 de octubre de 2022, se enmarca a su vez
en dos iniciativas destacadas de
la ciudad: la València Disseny
Week, organizada por la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV), y
el World Design Street Festival,
organizado por València Capital
Mundial del Diseño 2022.

BURJASSOT

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
PARA LA I BURJACAN,
CARRERA SOLIDARIA POR LOS
ANIMALES ABANDONADOS
El próximo sábado, 8 de octubre,
Burjassot anima a la población a
correr por los animales. Porque
ellos lo harían. Ese día tendrá lugar
la I Burjacan, carrera solidaria por
los animales abandonados que ha
organizado la Sociedad Protectora
de Animales de Burjassot (SPAB) en
colaboración con el Ayuntamiento
de Burjassot, desde la concejalía de
Bienestar Animal, que dirige Juan
Manuel Hernando.
La primera edición de esta carrera
y marcha solidaria, con un recorrido
de 3 km, comenzará a las 11 h desde
la avenida Vicent Andrés Estellés.
Las inscripciones, con dorsal 0 por
ser solidarias, con un donativo de 7
euros que se destinarán a la SPAB,
pueden realizarse a través de ticketrun hasta el próximo 6 de septiembre. La inscripción incluye a una
persona y a un perro, y se sumarán
3 euros por la inscripción de cada
perro adicional. La bolsa del corredor, con un detalle incluido para
todos inscritos, se podrá recoger en
la misma avenida donde dará inicio
la carrera, entre las 9 h y las 10.30 h.
Para más información, las personas
interesadas pueden contactar con
la SPAB a través del teléfono 655 68
58 59. La SPAB ha organizado esta
carrera como una nueva iniciativa
para la concienciación y sensibilización ciudadana en contra del
maltrato y el abandono animal, así
como el fomento de la adopción
y convivencia responsable con los
animales de compañía.

Tots els dissabtes

Miradors
de l’Horta
24 set - 9 oct

i diumenges
Xarrades, lloguer de bicicletes,
experiència de realitat
augmentada, instal·lacions,
visites guiades...
i molt més!

#temporadadecanvi
organitza
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col·labora

www.miradorsdelhorta.com
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Lliurament de premis

La Pobla de Farnals concedix
el Premi Farnals 2022
Redacció
´ajuntament de La Pobla de
Farnals concedix el Premi Farnals 2022 al mestre calderer
Víctor Iborra Ibal i reconeix a títol
pòstum a Rubén Grande y Jose Luis
Beltrán, mestres calderers de les
tradicionals Calderes de La Creu.
Guardons que s´entreguen el dia
de la festivitat local de sant Fèlix i
que enguany foren el divendres 9 de
setembre.
Els Premis Farnals són un guardó cívic reconegut a l´ordenança
d´honors
i
distincions
de
l´ajuntament de La Pobla de Farnals a persones i associacions “en
reconeixement als mèrits singulars i
extraordinaris obtinguts en l´àmbit
cultural, social, esportiu, educatiu,
turístic o altres que suposen la notorietat i visibilitat del municipi de
La Pobla de Farnals”.
Enguany la Junta de Govern Local, òrgan competent per a atorgar

L

la distinció, ha fallat en favor de la
festa de les calderes.
Les Calderes de la Creu són la
variant local de l´arròs amb fesols i naps típica de la comarca de
l´Horta Nord que congrega a una
gran quantitat d´assistents. Durant
les festes del passat 10 de setembre
es varen repartir 6.000 racions de
caldera.
El premi va dirigit a l´actual mestre calderer en nom del col·lectiu
d´homes i dones que de forma voluntària col·laboren i han col·laborat
al llarg de la història del municipi
en l´elaboració i repartiment de les
tradicionals Calderes de La Creu, de
les quals el seu ingredient distintiu
és la carn de bou brau.
El premiat Víctor Iborra reconeix
“l´herència dels seus antecessors”
en la funció de mestres calderers i
del treball del seu equip “sense el
qual la tradició no es podria complir
cada any”.

FESTES

Festers i festeres de La Pobla de Farnals

Esmorzar popular

Protecció Civil ha estat ajudant també en els actes

Contol informàtic

La Pobla de Farnals posa en marxa
un sistema de control que millora la
qualitat de l’aigua i preveu els riscos
d’inundacions
EL PROJECTE HA SIGUT SUBVENCIONAT AL 80% PEL PLA ‘REACCIONA 2021’
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

L

Redacció

a Pobla de Farnals posa en
marxa un sistema de control automatitzat a la seua
xarxa de sanejament municipal
que millora la qualitat de l´aigua
i prevé els riscs d´inundacions.
El projecte subvencionat a través
del pla “Reacciona 2021” de la
Generalitat Valenciana ha costat 75.410 euros (IVA inclòs) dels
quals el 20% s´han pagat a càrrec del pressupost municipal de
l’Ajuntament de la població.
L´instal·lació del telecomandament a 7 estacions de bombeig
del municipi i 4 aliviadors consta
d´una sèrie de sensors que detec-

ten la circulació de fluids a través
de la xarxa d´aigües negres i pluvials, així com també si les bombes de drenatge funcionen correctament. Amb esta informació
permanentment informatitzada
es pot saber, per exemple, si hi
ha vessaments il·legals d´aigües
fecals a la xarxa d´aigües pluvials
o avisar immediatament al servei
de manteniment de les bombes
de drenatge per tal d´evitar inundacions durant els episodis de
pluges.
Control de qualitat
L´ajuntament de La Pobla de Farnals és especialment sensible en

esta matèria, al comptar amb una
platja turística que requereix un
constant control de qualitat de
l´aigua.
També l´orografia del terme municipal propicia que algunes zones urbanes estiguen per sota del
nivell d´evaquació de les aigües
pluvials i durant els episodis de
pluges és imprescindible traureles.
En paraules del seu alcalde: “la
millora i protecció contra les
inundacions comença per la part
invisible a peu de carrer. Este és
un pas més en donar solucions
a les necessitats del veïnat de La
Pobla de Farnals”.
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Ubicació de Fimel abans de la pandèmia

Persones i entitats homenatjades

Meliana celebrarà la 23a edició de la
fira agrícola i comercial, degana de la
comarca
FIMEL TORNA AL RECINTE FIRAL PREPANDÈMIC, DEL 23 AL 25 DE SETEMBRE

M

eliana celebrarà enguany la 23a edició de la
Fira Agrícola i Comercial
de Meliana (FIMEL), la fira degana de l’Horta Nord. Serà el cap de
setmana del 23 al 25 de setembre i
tornarà al recinte habitual previ a
la pandèmia, al carrer Rei en Jaume.
Com diu Amparo Martí, regidora
d’Agricultura, Foment Econòmic i
Turisme: “Per a Meliana, la cita de
Fimel, just després de les festes de
Meliana, és l’esdeveniment amb
què ens obrim a la resta de la comarca per a mostrar-los la important activitat agrícola i comercial,
i ara també turística, del nostre
municipi”. No debades, cal recordar que l’Ajuntament de Meliana
va apostar els dos anys de pandèmia per mantindre la celebració
de la fira adaptant-ne el format,
les activitats i el lloc per tal de
complir sempre amb la normativa

sanitària. “Han sigut anys complicats i durs per a tota la ciutadania,
també per al sector comercial i
agrícola. Per això enguany volem
recuperar el nivell d’activitat i de
visitants de les edicions anteriors
a la pandèmia”.
Amb aquesta finalitat, de nou
s’està preparant una programació molt completa que combina
espectacles, demostracions comercials, tallers, espais expositius, animacions i moltes altres
activitats. Cal destacar les activitats previstes a les nits amb els
monòlegs de Sarai Cerro i Cabra
Fotuda, divendres; i els concerts
de Niuss i Tres fan ball dissabte i
diumenge, respectivament. Tindrem l’exposició ‘Mercats, fotografies d’Eva Máñez’, l’exhibició
dels serveis d’emergència o el
l’exposició del concurs de fotografia de l’Associació de Comerciants
i Professionals de Meliana (MAC).
L’Associació Amics de la Música,

Cooperativa Elèctrica i Caixa Popular oferiran diversos tallers, jocs
i animacions. De nou, tota la informació estarà disponible en el Llibret de Fimel i s’anirà actualitzant
en l’apartat de Fimel de la web
municipal www.meliana.es

Amb Fimel ens obrim a
la resta de la comarca
per a mostrar-los la
important activitat
agrícola i comercial,
i ara també turística,
explica la regidora,
Amparo Martí.
la Colla de Tabaleters i Dolçainers
i l’Orquestra de Plectre també
oferiran concerts i animacions.
L’empresa Schneider Electric, la

21

Inauguració
L’acte d’inauguració tindrà lloc
divendres de vesprada amb la recepció a l’Ajuntament de les autoritats i de les persones i entitats
homenatjades enguany, que firmaran en el Llibre d’or. Després,
en cercavila, s’acudirà al recinte
firal on es tallarà la cinta i es farà
l’acte d’obertura i els homenatges.
Per a aquesta edició, per part del
Consell Agrari Municipal s’ha volgut reconéixer el treball de Vicent
Esteve Cardells, llaurador, síndic
d’Aigües de la Reial Séquia de
Montcada i membre del Consell
Agrari des dels seus inicis. La MAC
ha volgut homenatjar Amparo Pe-

drós Ramírez, de la carnisseria Ca
Ceba. Mentre que l’Ajuntament
ha volgut contribuir a la celebració del 50é aniversari d’AVAPACE,
l’Associació Valenciana d’Ajuda a
la Paràlisi Cerebral, per a destacar
la seua tasca, que concretament a
Meliana supera els 40 anys.
Miradors de l’Horta
Finalment, la regidora també vol
destacar la part turística: “Durant el cap de setmana, a Meliana
hi haurà dos de les escultures de
Miradors de l’Horta, la participació de Turisme Carraixet dins del
programa del World Design Street
Festival de la Capitalitat Mundial
del Disseny de València”. Escultures que s’ubicaran al palauet de
Nolla i al carril bici de la Via Xurra. A més, Fimel també funciona
com a espai per a donar a conéixer a la ciutadania els projectes i
els reptes de municipi. Així, tindrà
presència la nova contracta de neteja viària i de recollida del fem, a
càrrec de la Societat Agricultors
de la Vega (SAV), que aprofitarà
per a iniciar la campanya informativa sobre el nou sistema de
recollida porta a porta. També hi
serà el servei de bicis de préstec
BiciMeliana i els estands municipals oferiran informació municipal detallada. Com sempre, els
diferents locals de restauració de
Meliana oferiran durant tot el cap
de setmana una oferta gastronòmica molt variada i de qualitat.
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Rafelbunyol incideix en el
foment de la participació
i la transparència
REP UNA SUBVENCIÓ DE 16.000 EUROS
PROVINENT DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ,
TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT
DEMOCRÀTICA I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Paterna atén 215 persones
desplaçades des d’Ucraïna

Concert solidari

S’HAN DESTINAT 27.120 EUROS A AJUDES ECONÒMIQUES, QUE COMPLEMENTEN
L’ATENCIÓ, ASSESSORAMENT I SUPORT SOCIAL QUE S’HA OFERIT

L

Redacció

’Ajuntament de Paterna ha
atés un total de 215 persones
desplaçades des d’Ucraïna
en el que va d’any en els diferents
centres d’atenció del municipi.
Des del consistori s’han destinat
ajudes per a les seues necessitats
bàsiques amb un pressupost de
27.120€.
La regidora d’Inclusió Social i
Polítiques d’Igualtat, Isabel Segura, ha assenyalat que “aquest
tipus d’actuacions mostren el
compromís que des de l’Executiu
socialista ha existit des del primer moment cap als ciutadans i

ciutadanes que han arribat des
d’Ucraïna, escapant del conflicte
del país”.
A part de les ajudes econòmiques, s’ha brindat atenció, assessorament i suports socials de diferent tipus. En total s’ha atés 82
famílies, compostes per 117 adults
i adultes i 98 menors de 18 anys,
a través dels Serveis d’Atenció
Primària Bàsica i de l’oficina de
PANGEA, especialitat en atenció
a població migrant. D’altra banda, el consistori també ha dut a
terme un altre tipus d’actuacions
per a mostrar el seu suport al país,
com l’aprovació d’un conveni de

10.000€ amb l’ONG Farmamundi
per a l’enviament de medicaments
i material sanitari a Ucraïna.
Concert solidari
A més, el mes de maig passat es va
celebrar un concert solidari amb
l’objectiu de recaptes fons per a
projectes humanitaris a Ucraïna.
També es va realitzar una recollida de mantes en el Gran Teatre
durant el mes de març per a dur
a terme un enviament al país. En
aquest sentit, l’Ajuntament també
ha oferit cursos gratuïts d’espanyol
a persones parlants en llengua
ucraïnesa i russa.

L

’Ajuntament de Rafelbunyol
continua apostant pel Bon
Govern i incidint en el foment de la participació ciutadana i
la transparència de la gestió municipal gràcies a la subvenció rebuda
de 16.000 € provinent de la convocatòria conjunta de la Conselleria
de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica i la Diputació de València.
Aquesta subvenció es repartirà
a parts iguals en les dues línies
d’actuació: 8.000 € per a la participació ciutadana i altres 8.000 €
per a l’impuls de la transparència
municipal.
Quant a línia de transparència, es
destinaran a continuar desenvolupant les eines de transparència
i publicitat activa de les quals ja
disposa l’Ajuntament de Rafelbunyol, i implementar-les amb altres
noves com són la instauració d’un
Portal Web Rafelbunyol 2030, el
qual contindrà la informació sobre
el procés del ‘Pla Estratègic Mu-

El Centre Social de La Canyada
inaugura una sala d’exposicions
en honor al pintor Álex Alemany

LA COL·LECCIÓ DE L’AUTOR ESTARÀ DISPONIBLE FINS AL 29 DE SETEMBRE, EN
HORARI D’11.00 A 14:00H I DE 18.00 A 21:00H

E

Redacción

l Centre Social de La Canyada va inaugurar la sala
Álex Alemany on es va obrir
l’exposició Quan jo no estiga…
Evocant mons i somnis en l’obra
Álex Alemany.
Amb una clara inspiració onírica,
les creacions del pintor, que va residir a La Canyada durant l’última

etapa de la seua vida, posseeixen
uns traços realistes i representen
conceptes abstractes a través dels
quals l’artista plasmava el món tal
com el veia.
En la presentació va ser present
l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, al costat de la regidora
de Turisme, Cultura i Foc, Teresa
Espinosa, i la regidora Portaveu i

de Participació Ciutadana, Paqui
Periche, que van acompanyar a
la comissària i també esposa de
l’autor, María Hernández Reinoso.
L’exposició estarà disponible per
al públic fins al 29 de setembre en
les instal·lacions de La Canyada al
carrer Sant Vicent Ferrer de dilluns
a divendres, en horari d’11.00 a
14:00h i de 18.00 a 21:00h.

nicipal Rafelbunyol 2030’ que el
Consistori ja està desenvolupant
o la creació de l’Observatori Rafelbunyol 2030.
“La transparència és la base de la
nostra gestió i volem anar un pas
més enllà gràcies a la creació de
l’Observatori Rafelbunyol 2030,
que estarà format per persones representants del teixit socioeconòmic de la localitat i de la corporació
municipal. Aquest observatori estarà regulat per un reglament propi, davant el qual, l’Ajuntament
haurà de rendir comptes sobre
l’execució del Pla” assegura Fran
López, alcalde de la localitat.
Així mateix, continua López,
“volem que tots els veïns i veïnes,
s’involucren de manera directa
en l’elaboració del ‘Pla Estratègic
Municipal Rafelbunyol 2030. Per
al nostre govern, és una prioritat
la incorporació de la ciutadania
en el disseny de les polítiques públiques, conscienciant-la de la importància que té la seua participació en la gestió pública”.

Nova campanya comercial
de l’Ajuntament de Puçol i
els comerciants

L
L’esposa de l’autor junt amb l’alcalde i la regidora

Redacció

Redacció

’Ajuntament de Puçol i
l’ACEP comencen el curs tirant una mà en el retorn de
l’alumnat als col·les: una targeta
amb 50 euros per a gastar en els
comerços locals.
Obtindre-la és molt fàcil: entres
de l’1 al 5 de setembre en la web
del comerç local, www.puçolcomerç.es, t’inscrius per 25 euros i
obtens la targeta amb 50 euros per
a gastar en 43 comerços de la població associats a l’ACEP. La targeta te l’entregaran els dies 10 i 12 de
setembre a la Casa de Cultura i cal
anar a recollir-la amb el DNI.
A més, sense presses, pots realitzar les compres per valor de 50
euros fins al 22 d’octubre. Això sí,
cada targeta és nominal i cada veí
que el sol·licite només pot retirar
una al seu nom.
«Vivim uns moments d’inflació,
amb augment continu de preus
en productes bàsics», explica
l’alcaldessa Paz Carceller. «Volem
col·laborar amb les famílies en estes dates tan especials, perquè suposen la tornada al col·le després

d’un estiu en el qual normalment
hem realitzat despeses extres, per
això hem posat en marxa un total
de 900 targetes que poden utilitzar
els veïns».
Per primera vegada, una campanya del comerç local es realitza íntegrament de manera digital, però
no serà l’última: «No tornarem
arrere, el digital és el present i el
futur», assegura Jimena Hernández, la presidenta de l’associació.
«Estem en contacte amb altres pobles i volem estar a l’avantguarda
de les campanyes promocionals
que es realitzen. De fet, esta és modèlica perquè guanyen els veïns i
guanyen els comerços associats a
l’ACEP».

Imatge de la campanya
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Alboraia contracta quatre
persones per a formar a
desocupats
Redacció
’Ajuntament d’Alboraia formarà i orientarà a un total de
60 persones desocupades de
llarga duració i majors de 45 anys
amb la finalitat de facilitar la seua
reinserció en el mercat laboral. Ho
farà a través del programa ILDELD,
destinada a col·lectius vulnerables
dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que gestiona
la Generalitat Valenciana i procedeix de la Unió Europea, de la qual
s’ha rebut un pressupost de 360.000
euros.
Per a dur a terme la iniciativa, el
Consistori ha contractat dos tècnics d’orientació, un auxiliar administratiu i un docent, un equip
que s’encarregarà d’atendre les 60
persones desocupades durant 12
mesos amb un mínim de 120 hores
d’orientació i 160 de formació per a
cada usuari. L’alcalde, Miguel Cha-

L
Fiestas del año pasadp

Alboraya cierra el verano con
una gran propuesta de ocio en las
fiestas de La Patacona
REPARTO GRATUITO DE HORCHATA, GASTRONOMÍA, MÚSICA Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS SE ENTREMEZCLAN CON EL AVANCE PARTICIPATIVO DE LOS
PRESUPUESTOS Y LA REFORMULACIÓN DE VINIVAL

E

l ocio veraniego valenciano
tendrá una última cita con las
Fiestas de La Patacona, tres
jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Alboraya en colaboración con distintas asociaciones y
clubes locales que animarán los días
y las noches de este núcleo urbano
costero. La programación completa, que comprende del 23 al 25 de
septiembre en el Edificio Singular,
puede consultarse en la web oficial
alboraya.es.
El viernes, 23 de septiembre, la
oferta empezará con la actividad
‘Quinto y tapa’ organizado por la
falla de La Patacona a partir de las
19:00 horas, a lo que seguirá el cierre
del I Festival Internacional Guitarras Esteve Villa de Alboraya con un
concierto a cargo del dúo de cello y
guitarra ‘Mediterranean Guitar’ a las
23:00 horas.
El Día de la Horchata tomará el
protagonismo del sábado, 24 de sep-

PAELLAS
DEPORTES
HORCHATA
MÚSICA
ETC...

tiembre. Tras celebrar con un éxito
sin precedentes la iniciativa durante
las Fiestas Patronales en el núcleo
tradicional y en las Fiestas de la Virgen del Carmen de Port Saplaya, la
cuna de la horchata volverá a repartir junto al Gremio de Horchateros
Artesanos y Fartons Polo una gran
cantidad de los productos estrella de
la localidad a cualquier persona que
se acerque a partir de las 11:00 horas. Paralelamente, se habilitará una
mesa informativa sobre los primeros
Presupuestos Participativos, que comenzarán el 27 de septiembre.
Hinchables infantiles a las 12:00,
comida y cena a cargo de la falla Platja Patacona – Camí de Vera en torno
a las 14:00 horas y, ya por la tarde,
una exhibición de kangoo por Salta
Patacona y actividades deportivas
en el mar por Mediterranean Surf y
un concurso de disfraces y discomóvil infantil organizado por la asociación Cultural Patacona complemen-

tan la oferta del día. Su cierre estará
a cargo de una orquesta.
El domingo, 25 de septiembre, cerrará el verano las actividades deportivas organizadas por el Club de
Natación Patacona y Mediterranean
Surf a partir de las 12:00 horas y la
exposición colectiva de fotografías
‘Ayer, hoy y mañana’ del proceso
participativo de Vinival.
El alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, invita a todos los vecinos,
vecinas y turistas a disfrutar de la
programación para “conocer todavía más los tesoros que el municipio
aguarda”.
En la misma línea habla Raquel Casares, concejala de Turismo, quien
recuerda que al lado está la playa
de La Patacona con prácticamente
todos los servicios activos como los
chiringuitos para reforzar la oferta
de ocio que proponen las fiestas de
La Patacona, así como toda la hostelería local.

LA

varría, els ha donat la benvinguda
i animat a conéixer com funciona
una administració pública durant
l’experiència, així com a “treballar
per a atendre amb el millor servei
als nostres veïns i veïnes”.
Les accions formatives contemplen gestió logística, màrqueting en
l’activitat comercial, comunicació en
llengües estrangeres (anglés) i manipulació d’aliments. Qualsevol persona desocupada de llarga duració
i major de 45 anys poden sol·licitar
des de hui mateix participar en el
procés de selecció que es durà a terme a través de l’Agència de Desenvolupament local (c/ Canonge Julià,
33 o 96 186 93 50), entitat dependent
de la regidoria de Desenvolupament
Econòmic, Treball, Comerç i Consum que encapçala Sebastián Torres. A més, es gestionaran ajudes a
la conciliació i al transport per a les
persones seleccionades

Alboraia oferirà abonament
anual gratuït de Xufabike a
estudiants universitaris
Redacció
es
de
l’Ajuntament
d’Alboraia s’ha presentat la
programació municipal per
a la Setmana Europea de la Mobilitat.
En primer lloc, les persones residents a Alboraia que estudien
en la universitat podran traure’s
l’abonament anual de Xufabike
de manera gratuïta, del 16 al 22 de
setembre, accedint a la web del
servei i adjuntant un pdf amb el
DNI i el carnet d’universitat. La
iniciativa es durà a terme gràcies
a la col·laboració de l’Ajuntament
d’Alboraia amb MOVUS. Per a més

D

PATACONA

informació s’ha habilitat el telèfon
662 36 01 85.
El dissabte 17 de setembre es durà a
terme un passeig amb bici col·lectiu
de 10,5 km, a partir de les 11 del
matí. El punt de trobada i eixida
és el Passeig d’Aragó amb Botànic
Cavanilles. D’altra banda, el dijous
22 de setembre se celebrarà el Dia
Mundial Sense Cotxes. El bus municipal serà gratuït, igual que el metre.
L’Ajuntament d’Alboraia també vol
plantejar a la comunitat educativa
la possibilitat de la creació de rutes
escolars segures i sostenibles, en relació amb la Setmana Europea de la
Mobilitat.
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ENTREVISTA

MEDI AMBIENT

PRESIDENTE DEL PP ALBORAYA

Modesto Martínez: “El centro se muere,
hay que dar facilidades para que la gente
quiera vivir en el centro histórico”
¿Y ahora?
Trabajo y más trabajo. El PSOE está en modo brazos
caídos. Sin ganas de hacer nada y pone piedras en
el camino para que los demás no podamos avanzar.
Pese a las piedras que ponen desde el ayuntamiento, hay temas como Quabit que se va a avanzar más
en un año que en tres legislaturas. Hacia falta ganas
de dialogar y de trabajar y a la oposición nos sobran
esas ganas. Hablamos de gestión nos olvidamos de
siglas, algo que el PSOE no ha sabido hacer. Ni trabajar, ni olvidar las siglas por el bien de Alboraya.
Y con la huerta, ¿qué proponen desde el PP?
Trabajar y dialogar. Lo primero de todo es que hay
que reactivar y defender al agricultor y darle la posibilidad de dar más usos que no sea sólo el cultivo.
Hay que dar más salidas y me refiero a la hostelería.

MODESTO MARTÍNEZ
Presidente del PP de Alboraya

Redacción

¿Qué valoración hace de la legislatura?
Esta es la legislatura que ha evidenciado el agotamiento y el envejecimiento del proyecto político del PSOE
para Alboraya. Es la legislatura que más ha puesto la
falta de trabajo y energías por parte de Chavarría y su
equipo. Están completamente desbordados.
Honestamente, nosotros hemos tratado de ayudar,
hemos pactado medidas que eran beneficiosas para
los vecinos y vecinas de Alboraya, hemos presentado
propuestas, sin miedo a que las medallas se las quisieran apuntar otros… y ni aún así. Es muy lamentable, la verdad. En ese sentido, el gobierno del PSOE
ha defraudado mucho. Sin ganas de trabajar no se
puede gobernar.
Esa falta de llegar a acuerdos ¿se refiere
al Plan General?
Por ejemplo, pero ha sido una constante en toda la
legislatura. Los acuerdos políticos implican trabajo
y dedicación. Horas de conversaciones, de redacciones de nuevas líneas de trabajo, negociaciones
largas. Escuchar a tu rival político, a las asociaciones de vecinos y vecinas, a las organizaciones sociales, clubes deportivos… Como te he dicho: trabajo y
dedicación. Algo que Chavarría y el PSOE detestan.
No les gusta trabajar. Y, ahora que hacen tímidos intentos, se les ve exhaustos y fracasados.

las construcciones, y otra es no dejar hacerse ni la
puerta de la entrada más grande para meter el coche. Si no damos facilidades, el centro acabará muriendo. Si ejecutas políticas que vacían las viviendas
y luego te quejas de que las viviendas están vacías…
Estás haciéndote trampas al solitario.
Con la ampliación ya en marcha de la V-21 se
complica esa salida siendo que no está prevista…
Yo no me conformo, creo que es necesario reclamarla y pelearla donde haga falta. Sin industria no
hay economía, ni salarios dignos, ni mejores servicios, ni más innovación y desarrollo. Conformarse
es de vagos. Yo no me conformo.
La empresa municipal ha sido noticia los últimos
meses, ¿En qué se nota que hay nuevo presidente
en EGUSA?
Primero que nada, en que hemos apartado a una
persona opaca de una gestión desastrosa. Ahora
hay transparencia e información a todos los grupos de la corporación. Ahora sabemos muchas más
cosas de los que pasaba en EGUSA que vamos a ir
explicando toda la oposición para que lo sepa todo
el pueblo. Lo que todos se imaginan, era cierto. Un
gestión lamentable, solo al alcance de Miguel Chavarría y el PSOE de Alboraya.

¿Se presentará usted como cabeza de lista
a las próximas elecciones?
Sí, sin duda alguna. El partido decidirá cuando toque, pero yo quiero ser alcalde de Alboraya. Me presento ilusionado porque realmente considero que
Alboraya necesita un cambio. Han sido 12 años perdidos, no hemos tenido un gobierno con ganas de
pelear con Madrid cosas tan importantes como una
salida a la autovía. Es incomprensible que teniendo
el polígono industrial a un paso del Puerto de Valencia tarden los camiones 45 minutos en llegar.
¿De la lista ya se puede hablar?
Sí claro. Quiero a mi lado a los mejores de dentro
o de fuera del partido, pero a los mejores. Alboraya
necesita gente que sepa y tenga ganas de gestionar
¿Cuáles son las propuestas de su
partido para Alboraya?
Mejorar la limpieza, mejorar la seguridad y agilizar
los trámites administrativos consideremos que es
prioritario. También me parece fundamental mejorar la comunicación entre los barrios.
Con respecto a la playa hay que recuperar la policía
de barrio y poner servicios administrativos en todos
los núcleos de población. Tenemos trabajo por delante.

¿Qué inconvenientes le ha visto el PP a la propuesta de PGOU presentado por el gobierno?
Desde el PP consideramos necesario que el municipio tenga una salida a la autopista, dar al polígono
un mayor impulso y replantear el centro histórico.
Eso no estaba planteado. Las zonas escolares no estaban acorde al crecimiento presentado… Al PGOU
le faltaba trabajo y consenso.
¿A qué se refiere con replantear el centro histórico?
El centro histórico se muere. Cada vez viene menos
gente a vivir y las casas están vacías. Entendemos
que no se puede hacer un Plan General tan restrictivo. Una cosa es buscar la armonía y respetar
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En la recogida del cirio y del pan de Sant Roc.

LA DIPUTACIÓ INVERTIX
700.000 EUROS EN LA
REDACCIÓ DELS PLANS
LOCALS DE GESTIÓ DE
RESIDUS
L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha subvencionat, a través de l’estratègia Reacciona, la redacció de Plans Locals
de Gestió de Residus (PLGR) de
127 municipis i nou mancomunitats entre 2020 i 2022. “Estos plans
són essencials per a saber quins
i quants residus estem produint
i què cal fer, de la mà de la ciutadania, per assolir els objectius
fixats pel Pla Integral de Residus
autonòmic”, explica Maria Josep
Amigó, vicepresidenta de la Diputació i responsable de Medi Ambient.
L’Horta
Els municipis que acaben de rebre
l’ajuda, al voltant de 4.000 euros,
són Quatretonda, Gavarda, Rocafort, Llombai, Palma de Gandia,
la Pobla Llarga, Nàquera, Alfauir,
Beniflà, Domeño, Guadassuar,
Fontanars dels Alforins, Daimús,
Sollana, Piles, Rafelcofer, Picanya, Puçol, Alginet, Ador, Tavernes
Blanques i Buñol, i les entitats
locals d’àmbit territorial inferior
al municipal d’el Perelló i el Mareny de Barraquetes. Així mateix,
la mancomunitat de la Ribera Alta
ha rebut 14.000 euros.
A més del suport econòmic, l’àrea
de Medi Ambient oferix una guia
metodològica per a l’elaboració
dels plans. Es tracta d’una ferramenta que permet homogeneïtzar el seu contingut i facilitar el
treball dels equips tècnics de les
administracions municipals i supramunicipals.
Implantació dels PLGR
En la segona fase de l’estratègia
Reacciona 2022 es destinen
1.505.000 euros per a la posada en
marxa de les accions proposades
en estos plans. Un import que representa un increment de 550.000
euros respecte l’any passat.
Esta subvenció va tindre una gran
demanda en 2021 ja que 32 municipis i set mancomunitats van ser
les entitats beneficiàries per a implantar actuacions relacionades
amb el compostatge domèstic i
comunitari; la recollida porta a
porta; l’adquisició de maquinària
per al tractament o processament
de la palla de l’arròs per a evitar la
seua crema en el camp, per exemple.
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FESTES EL PUIG

SETEMBRE

2022

El Puig viu
intensament les
seues festes en honor
a la Mare de Déu
L. López

L

a localitat de l’Horta Nord
ha viscut intensament les
festes en honor a la Mare
de Déu del Puig. Uns dies que
s’esperaven amb molta il·lusió
després de més de dos anys de
pandèmia. L’alcaldessa del municipi, Luisa Salvador, ha ressaltat
“que la gent tenia moltes ganes
de viure les festes amb normalitat i els nostres veïns i veïnes ho
han passat fenomenal”. De fet hi
ha hagut gran participació en tots
els actes.
Moments inoblidables que han
tornat l’alegria i la festa als carrers del Puig. Una de les activitats més destacades és la Gran Nit
de Las Paellas que va finalitzar
amb l’actuació de la fabulosa orquestra Tokio Band. Un altre dels
moments més gaudits, concretament per la gent major, va ser el
sopar dels iaios i les iaies, que van
passar una vetllada estupenda. El
públic infantil i juvenil també va
tenir el seu moment, amb un dia
ple d’activitats: pool party, parc
aquàtic i espectacles musicals.

Però a més de sopars, orquestres, actuacions i altres activitats
lúdiques, les festes en honor a la
Mare de Déu van tenir els seus actes més solemnes els dies 4 i 5 de
setembre amb les misses, processons, cercaviles i disparades de
salves per la Verge.
L’Ajuntament del Puig de Santa
Maria també va programar activitats esportives i va demostrar
que la festa no està renyida amb
la solidaritat, amb un sopar popular solidari, cuya recaptació va
destinada a Creu Roja, Càritas i
Adispuig.
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FESTES MASSAMAGRELL

SETEMBRE

2022

La población de
Massamagrell celebra
las Fiestas Mayores de
2022
LA FESTIVIDAD LLEGA AL MUNICIPIO DEL 16 DE
SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

D

espués de dos años sin
poder celebrar como de
costumbre sus festividades, el municipio de Massamagrell está listo para dar inicio a sus
Fiestas Mayores, unas de las más
esperadas por su ciudadanía.

ta”, que finalizará con el pregón de
fiestas desde el balcón del Ayuntamiento de Massamagrell, el
concierto de la Unió Musical y el
“ball de plaça”. Un fin de semana
muy completo para dar la bienvenida a los días grandes.

Chupinazo
Las fiestas arrancarán de forma
oficial el viernes 16 de septiembre
con el “Taller infantil de fanalets”,
la cena de bienvenida y el chupinazo, por parte de los Clavarios
de la Virgen del Rosario y las Filles de María. El sábado 17 de septiembre tendrá lugar una tarde de
remember, y el domingo 18 llegará el momento de uno de los días
más tradicionales con el “Dia de
la bici”, el repartiment de panets,
las calderas, y la “Entrá de la mur-

Filles de Maria
El miércoles 21, las Filles de Maria enseñarán a los vecinos y vecinas sus vestidos de clavariesa
en sus propias casas, y la noche
del jueves 22 serán presentadas
a todo el pueblo en un acto que
tendrá lugar a las diez y media de
la noche en la plaza de la Constitución. Con la llegada del viernes
23 empezará el fin de semana
grande con los disfraces infantiles
por la tarde y el baile de disfraces
por la noche. Y el sábado 24 lle-

gará el esperado Día del toro con
la “Baixá de caixons” y los festejos taurinos organizados por los
Clavarios de la Virgen del Rosario. Para dar por completado este
segundo fin de semana de fiestas,
el domingo 25 de septiembre, se
celebrarán las paellas, seguidas
del divertido “Paelles Holli Festival”, y el rezo del Santo Rosario a
las ocho de la tarde.
La patrona y el patrón de Massamagrell, la Virgen del Rosario
y San Juan Apóstol y Evangelista,
celebrarán sus festividades los
días lunes 26 y jueves 29 de septiembre, respectivamente, y el
miércoles 27 y jueves 28, serán

Hemos recuperado
todos los actos e
incorporado también
novedades, van a ser las
fiestas del reencuentro,
explica el alcalde de
Massamagrell
Paco Gómez
las festividades de la Inmaculada Concepción y del Santísimo
Cristo del Consuelo y el Amparo.
Estos cuatro días por la noche, la
ciudadanía podrá disfrutar de di-

ferentes espectáculos de humor
y magia, musicales, playbacks, y
como novedad de este año “correfocs”.
Cabalgata infantil
Para el tercer y último fin de semana de fiestas, el viernes 30 se
celebrará la cabalgata infantil y
la noche de la “torrá”, seguida de
la actuación de King África y El
Duende Callejero. Y para finalizar
las fiestas de este 2022, el sábado
1 y el domingo 2 de octubre, la
Penya Taurina de Massamagrell
celebrará su 60 aniversario con
dos tardes de “bous al carrer”:
Para el alcalde de Massamagrell,
Paco Gómez, “estas van a ser unas
fiestas de reencuentro, en las que
se han recuperado al completo
los actos y actividades de siempre, incorporando alguna novedad. Sabemos que la ciudadanía
se va a volcar en ellas de lleno,
y esperamos que durante estos
días, la fiesta y la alegría esté presente en todo el pueblo”.
Degustaciones
La concejala de Fiestas, Nina Sepúlveda, invita “a infantiles y mayores a participar en los juegos,
actos religiosos, orquestas, conciertos, tradiciones y degustaciones”, y remarca que después de
dos años de restricciones, ahora,
afortunadamente, el ambiente es
completamente diferente”.

Massamagrell rebrà més Massamagrell destinarà
més de 165.000 euros a
de 754.000 euros per a
posar en marxa tres tallers diferents ajudes d’educació
d’ocupació
COMENÇARAN ABANS QUE FINALITZE L’ANY
Redacció

U

n any més, Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i
Formació, ha publicat el
llistat de municipis als quals concedeix subvencions per a dur a
terme diferents tallers d’ocupació,
i entre els pocs triats figura
l’Ajuntament de Massamagrell.
La primera subvenció, valorada en 502.708,80 euros, permetrà
posar en marxa dos tallers, un de
Servei d’Atenció a la Dependència,
més conegut com SAD, i un altre
de Jardineria, amb capacitat per a
10 persones cadascun, a més de 5
persones en l’equip directiu i formador.
A més d’aquests dos tallers,
Labora també ha concedit a
l’Ajuntament de Massamagrell un
altre taller d’ocupació que són novetat enguany, l’exclusiu per a la
inserció i formació de dones, en
aquest cas també de jardineria, i
valorat en 251.354,40 euros i també amb capacitat per a 10 alumnes
més l’equip directiu i formatiu.

Per a l’alcalde de Massamagrell,
Paco Gómez, “és una gran notícia
per a Massamagrell comptar un
any més amb tallers d’ocupació” i
recalca que “el que ens permet rebre aquest tipus d’ajudes és l’haver
invertit i presentat un bon projecte
que va contemplar l’homologació
de les aules en les quals es desenvolupen les formacions. En
aquesta legislatura portem més de
2 milions d’euros en subvencions
d’ocupació i formació, la qual cosa
és per a sentir-se orgullosos, ja que
l’ocupació és el primer motiu de
preocupació per als nostres veïns
i veïnes”.

A

Redacció

mb l’arribada del mes de
setembre i l’inici del nou
curs escolar molt a la vora,
l’Ajuntament de Massamagrell està
preparant diferents ajudes econòmiques perquè les famílies de
l’alumnat del municipi noten una
mica d’alleujament en les seues
carteres.
Aquestes ajudes, a les quals el
consistori destina una quantia de
més de 165.000 euros, aniran dirigides a la compra del material
escolar per a l’alumnat d’Infantil,
Primària i Secundària; al reconeixement de l’excel·lència acadèmica per a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius; al transport
escolar, a la realització de pràctiques formatives a l’Ajuntament de
Massamagrell, a l’escolarització de
bebés de 0-2 anys en escoles infantils des de serveis socials, i a costejar les classes de repàs escolar.
L’alcalde de Massamagrell, Paco
Gómez, ha destacat que “setembre sol ser un mes de molta despesa per a la majoria, i enguany
encara més a causa de la inflació
de preus que estem vivint des de
fa uns mesos”. I afig que “des de
l’Ajuntament som conscients i vo-

lem estar al costat de les famílies
per a donar-los un respir a través
d’aquestes ajudes”.
Les ajudes al material escolar són
les primeres que es llancen, i consisteixen en una bonificació de 60
euros, a justificar en materials que
s’hagen adquirit per a començar el
nou curs. Segons explica la regidora d’Educació, Araceli Munera: “en
anys anteriors les persones beneficiàries d’aquestes ajudes era únicament l’alumnat de Primària. Des de
fa uns anys incorporem a l’alumnat
de l’ESO, i enguany s’amplien les
ajudes de material escolar perquè
l’alumnat d’educació Infantil, és a
dir, els xiquets i xiquetes de 3, 4 i 5
anys, també puguen sol·licitar-les”.
A més d’aquestes ajudes,
l’Ajuntament de Massamagrell té
previst llançar dues noves ajudes
pròximament, i que es posen en
marxa aquest curs escolar: ajudes
als seus estudiants per a costejar
el transport i ajudes per a costejar el repàs escolar. Finalment
també es contempla la concessió
d’ajudes econòmiques en concepte de l’escolarització a la població
infantil de 0 a 2 anys empadronada
a Massamagrell i que assistisca a
escoles infantils privades autoritzades durant el curs 2022-2023.
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SEGURETAT

UN NOU VEHICLE HÍBRID PER
A LA POLICIA LOCAL
DE MASSAMAGRELL
La Policia Local de Massamagrell ha reforçat i renovat la seua
flota de vehicles gràcies a la incorporació d’un nou cotxe elèctric. Es tracta del nou i acabat
d’eixir model de Kira Niro Híbrid
2022, que ha sigut adquirit mitjançant una inversió a través
renting, i compta amb sistemes
tecnològics avançats com frenat
d’emergència, cambra posterior i
kit de detinguts.
L’alcalde de Massamagrell, Paco
Gómez, explica que “l’Ajuntament
està modernitzant a poc a poc la
seua flota de vehicles per a millorar les funcions i labors dels
agents, i augmentar la seua comoditat per a prestar un millor servei
a la ciutadania i continuar cuidant
dels carrers del poble”.

MOBILITAT
EL DIA DE LA BICI SE
CELEBRA A MASSAMAGRELL
EL DIUMENGE 18 DE
SETEMBRE
Massamagrell ja està preparat per
a donar principi a les seues festes
la setmana vinent, i durant el seu
primer cap de setmana, ha organitzat el conegut Dia de la Bici,
una activitat que l’Ajuntament de
Massamagrell porta organitzant
molts anys ja i que atrau a veïns i
veïnes de totes les edats.
El dia triat per a la celebració és
el diumenge 18 de setembre, i enguany, a més de formar part de la
programació de les Festes Majors,
coincideix amb la Setmana de la
Mobilitat Europea, que aquest
2022 tindrà lloc del 16 al 22 de setembre.
Per a l’alcalde de Massamagrell,
aquesta “és una activitat d’oci,
esport i diversió, pensada per a
promoure l’ús de la bicicleta com
a mitjà de transport, i com a alternativa als vehicles de motor, i
en la qual fomentem la pràctica
d’hàbits de vida saludables i respectuosos amb el medi ambient”.
L’eixida serà a les 10 del matí
des de la plaça de la Constitució
i el recorregut serà l’habitual, incloent una parada a la platja del
municipi on es repartirà esmorzar
gratuït.
A més, es tracta d’una iniciativa en la qual col·laboren entitats
i comerços locals, com Cajamar
i Caixa Popular, que donen bicicletes, i Granell Esport, que dóna
cascos, tot això per a sortejar entre
les persones participants en finalitzar la jornada.

FESTES RAFELBUNYOL
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Actes religiosos
Molta participació en les festes de la població

Nit de disfresses

Homenatge a la gent major

Molta participació en les festes
de Rafelbunyol

R

afelbunyol va tornar a celebrar les seues festes en gran
després de dos anys de no
poder fer-ho per la crisi sanitària.
Milers de persones van gaudir de
les festes on van haver activitats i

actes per a totes les edats. El municipi va homenatjar els majors,
també va celebrar el dia del xiquet i
la xiquetes. El concurs de sopar de
Colles van congregar a les de 1.000
persones, i més de 8.000 van acu-

dir a la festa de disfresses que va
comptar, com tots els anys, amb un
gran desplegament per a garantir
la seguretat. Les festes s’han saldat
amb un gran índex de participació
per part dels veïns de la població.

Nit de paelles

LA MILLOR INFORMACIÓ LA TROBARÀS SEMPRE EN
Puçol

Rafelbunyol
Massamagrell

El Puig de
Santa Maria

Albalat dels
Sorells
Museros
Rocafort

Tots els dies en
www.elmeridiano.es

Moncada

Foios

Godella

Paterna

Burjassot
Alboraia

Mislata
Quart de
Poblet

Aldaia
Alaquàs

Emperador
Massalfassar
Alfara del Patriarca
Vinalesa

Bonrepòs i Mirambell
Almàssera
Tavernes Blanques

València

Xirivella
Picanya
Sedaví
Benetússer
Lloc Nou de la Corona

Paiporta
Torrent

Massanassa
Catarroja

Albal

Alcàsser Beniparrell
Silla
Picassent

INFORMACIÓ DE QUALITAT

Albuixech
Meliana

Manises

i també en el nostre
periòdic gratuït imprés

La Pobla de
Farnals

Alfafar
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Sopar dels majors

Polseres de festes i del punt violeta

Imatges dels clavaris i clavariesses i festers i festeres de Santa Bàrbara, Sant Vicent, Verge dels Desemparats, Filles de Maria i Sant Bertomeu

Alfara del Patriarca, en festes
Alfara del Patriarca va celebrar les
seues Festes Patronals 2022 que van
tindre lloc del 14 al 25 d’agost. Nombroses activitats i espectacles per a
tota la ciutadania. A més, van comptar amb el suport i col·laboració de
festers i festeres. Per altra banda, la
Regidoria d’Igualtat de l’ajuntament
d’Alfara del Patriarca va instal·lar
un Punt Violeta la setmana del 21

al 25 d’agost de 2022 amb motiu
de la celebració de les seues festes
patronals. Aquest espai va gaudir
d’una gran afluència de gent interessada en la informació i atenció
que s’oferia en aquest estand. Un
total de 476 persones respongueren un qüestionari elaborat per tal
de recaptar les preocupacions de la
ciutadania al voltant d’aquesta ma-

tèria.
L’objectiu d’aquest punt va ser vetlar perquè tota la ciutadania puga
gaudir d’unes festes lliures de violència, a més es va posar en marxa
una campanya per prevenir i informar al voltant de la submissió
química. La campanya es va dividir
en dues accions. Per una banda,
l’elaboració d’un qüestionari que

permetia conéixer el punt de vista
de la ciutadania, i, per altra banda,
obtindré informació per mitjà de
converses amb les persones que
s’apropaven al punt violeta.
Informació
“L’afluència de persones al punt
violeta es va veure afectada per
les últimes notícies als mitjans de

comunicació al voltant de la submissió química”, expliquen les tècniques de Nimia que atenien en
aquest punt junt amb personal de
l’ajuntament. Una gran quantitat de
joves s’interessaren per la coneguda
com a “punxada”. Un 66,6% de les
respostes al qüestionari foren realitzades per dones, un 31,1% per homes, i 1,3% per altres identitats.
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President de la Generalitat i consellers en les festes de Mislata
Multitudinaris concerts a Mislata

Correfocs

Més de 3.000 pintxos es van repartir a tots els veïns i veïnes de Mislata, un acte organitzat per la Penya Els Tronats.

Mislata es va omplir en festes

M

islata va acollir la mascletà nocturna més
gran de la seua història, amb més de 350 quilos
de pólvora, com a tancament
d’unes festes populars que significaven la posada de llarg d’un
recinte ferial pel qual han pas-

sat més de 100.000 visites entre
les cinc jornades de festes populars.
Segons va explicar l’alcalde de
la ciutat, Carlos F. Bielsa, “depositarem la mateixa il·lusió i més
força per a preparar les festes de
2023, amb la premissa d’haver

consolidat un model d’èxit, que
agrada a tota mena de públic;
un model fonamentat en la seguretat i la participació de les
associacions festives de la nostra ciutat, que continuaran sent
protagonistes de les nostres festes populars el setembre vinent”.

Desfilada de disfresses

Les comparses de Moros i Cristians van omplir els carrers de color i tradició

Concert de Bombai a Montcada

A la Cavalcada de l’Alegria es van repartir centenars de pilotes i de llepolies per a xicotets i grans

Espectacular actuació de l’Orquestra Panorama que va fer vibrar els assistents

Moncada celebra les seues festes
amb plenitud

M

oncada ha pogut celebrar les festes amb plenitud. Han sigut uns dies
en què els veïns i veïnes han pogut gaudir d’una variada programació dirigida a tots els públics.
Com a protagonistes principals

d’aquestes festes no podem deixar
de nomenar les actuacions musicals, que han sigut un èxit de participació.
Com ha sigut el cas del concert del grup valencià Bombai o
l’espectacular actuació d’una de

les millors orquestres d’Espanya,
Panorama, que van omplir els carrers de ganes de ballar i cantar.
El folklore i la tradició també han
tingut el seu espai. La desfilada de
Moros i Cristians va fer les delícies
dels veïns i veïnes del municipi.

La Reina i les Dames van poder gaudir d’unes festes 2022 plenes

EDICIÓ nº 029 - SETEMBRE 2022
En aquesta edició:

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

DE LA MILLOR FORMA

RECEPTA:

JOCS
I ACTIVITATS
PER A TORNAR
A LA RUTINA
ESCOLAR DE
LA MILLOR
FORMA

L’ESTIU HA TRENCAT
LES NOSTRES RUTINES,
PERQUÈ LA TORNADA
AL COL·LE SIGA MÉS
SUPORTABLE US
PROPOSEM UNA SÈRIE
D’ACTIVITATS O JOCS
QUE FARAN QUE EL
RETORN A LES AULES
SIGA MÉS DIVERTIT I
MOTIVADOR.

TORNAR A LA
RUTINA ESCOLAR

Magdalenes amb
poma i canyella
Les pomes són molt sanes i
saboroses, i amb elles es poden
fer deliciosos plats, entre altres,
dolços i postres.
Us proposem un per a xuplar-se
els dits, magdalenes amb poma
i canyella.

Elaboració:

1

Primer, tallem en glaçons
xicotets les pomes una
vegada pelades i les
calfem al foc 4 minuts amb una
cullerada de mantega. D’altra
banda, batem els ous amb el
sucre en un bol fins que quede
una pasta blanquinosa.

Ingredients:

Una bona manera d’arrancar el
curs escolar és crear una càpsula
del temps i obrir-la a curt termini
(any nou) o a llarg termini (final
de curs). Existeixen moltes
opcions per a completar-la que
us deixem a la vostra imaginació.
Una bona idea podria ser també
la de crear un conte conjunt.
Primer es divideix la classe en
grups xicotets de manera que
cadascun responga a unes
preguntes, les respostes de les
quals es van filant per a crear una
història.
Una altra cosa que es pot fer és
un mural conjunt sobre un tema

o un lema. El resultat serà un
projecte col·laboratiu que farà
més amé el començament del
curs.

- 2 pomes
- 1 cullerada sopera de
mantega
- 3 ous
- 175 grams de sucre
- 75 mil·lilitres d’oli de girasol
- 200 mil·lilitres de iogurt
natural
- 225 grams de farina
- 1 cullerada de postre de llevat
- 1 cullerada prostre de
canyella molta

2

Incorporem l’oli de
gira-sol i mesclem bé i
integrem un iogurt en la
mescla. Unim la farina amb el
llevat i la canyella en pols i ho
introduïm en el que ja teníem
fet. Ara, incorporem els trossets
de pomes que havíem preparat.

3

Una altra divertida idea és
organitzar la classe en grups per
a fer tot tipus d’activitats, segons
argumenten
els
pedagogs
aquesta iniciativa té nombrosos
beneficis per a l’alumnat: reforça
el sentiment d’integració a l’aula
i fa que vagen a classe motivats.

Emplenem els motles
i podem decorar les
magdalenes amb uns
trossets de la poma que havíem
calfat. Finalment, enfornem
amb calor a dalt i a baix a 180
°C uns 20 minutos o fins que
estiguen dauradetes.

Algunes idees temàtiques per a
organitzar-vos: colors, animals,
sentits, països. Seria divertit
per a qualsevol curs, així que
proposar-lo als vostres mestres.

ALBORAIA

ESPAI JOVE TORNA A OBRIR LES SEUES PORTES
El 21 de setembre.
De dilluns a dijous, des de les 17 h.
ESPAI JOVE - 676 696 005
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