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l Meridiano és un mitjà
d’informació comarcal de
l’Horta i l’any que ve complim ja 10 anys. Nosaltres entenem que el periodisme no és
només comptar les notícies que
ocorren, sinó, sobretot, és donar
veu, suport i valor a aquells sectors socials que, com a comarca,
ens fan únics, i el comerç local és
un d’ells.
Per això és habitual llegir en el
nostre periòdic imprés, i també
en línia, notícies, articles que fan
referència a campanyes i iniciatives, pero també reflexions sobre
la importància de mantindre viu

el nostre comerç local i fomentar
el relleu generacional.
Des d’El Meridiano l’Horta
agraïm el premi rebut per la Federació d’Associacions de Comerç i Empreses de l’Horta Nord
i Pactem Nord com a mitjà que
dóna veu al comerç local, i també
agraïm el reconeixement rebut
per part de l’Ajuntament de Rafelbunyol per premiar-nos com
un mitjà que va ajudar a oferir i
difondre informació d’ambit local durant la pandèmia, com era
la nostra obligació.
A tots, gràcies.

RES DE RES

Projecte per al 2023
Amàlia Esquerdo Alcaraz
Regidora i portaveu del grup municipal Compromís per
Alfafar. Cap de llista per a les eleccións municipals 2023

P

er decisió del col·lectiu
Compromís per Alfafar
encapçale el projecte per
al 2023 amb un equip de magnífiques persones, implicades
en la societat d’Alfafar en àmbits
com el social, associatiu, educació, empresarial, etc.
M’acompanyen Josep Vicent
García I Penella, Marta Forga I
Mas i Roc Senent Sánchez que
conformaran els primers llocs
d’una candidatura local que
es presenta per a enfrontar la
pròxima campanya electoral
amb voluntat d’eixir a guanyar
i per a consolidar el valencianisme d’esquerra com a lideratge i alternativa política al PP
d´Alfafar i ser garantia de que
l’extrema dreta no arribe a governar al nostre poble.
Ens trobem amb un govern
local desgastat, en el normal
després de tres legislatures, que
quan s’enfronta a reptes que no
són els “habituals” la seua gestió deixa prou que desitjar. Alguns exemples; restauració de
l’Alqueria del Pi amb més d’un

any de retard i els voltants sense
finalitzar. No disposem d’aules
homologades per a formació
d’oficis i som com ja fa anys, els
primers en el rànquing d’atur a
la província de València. Continuem tenint profundes desigualtats econòmiques i socials
territorials, un exemple clar el
Barri Orba. Oficina de projectes
Europeus però sense personal
tècnic, cap pla de xoc per a frenar o pal·liar la desocupació.
Gens d’interés per desenvolupar
comunitats energètiques fins i
tot havent-lo proposat, ni mercats de proximitat. No disposem
de Consell de Cultura ni d’un arxiu municipal com exigeix la llei.
Seguim amb els mal anomenats
festejos taurins … i algun malbaratament com gastar 9.686 € en
ventalls i bosses per a les festes.
Representen la política continuista, sense autocritica i amb
la prepotència que dona el fet
d’estar ja quasi tres legislatures
en el poder. Això si fotos, vídeos,
festes i fullets no ens falten.
S’acosten les eleccions de maig

del 2023, i de nou ens sotmetem a la sobirania del poble.
Afrontem aquesta nova etapa
amb il·lusió i amb quasi 8 anys
d’experiència en l’oposició. Estem amb força per a continuar
proposant polítiques progressistes a l’ajuntament que no es
podrien haver fet sense la nostra presència.
Tenim l’esperança de saber
transmetre al poble, la necessitat d’un canvi real en les polítiques que afecten la vida quotidiana de totes les persones.
Volem un Alfafar ecologista,
feminista, d’acord amb el segle
XXI, generador d’oportunitats
per a la nostra joventut, mirant
al nostre patrimoni natural i
històric i sobretot que no deixe
a ningú arrere en el camí.

Veritat i raó
Tomás Laguarda
Una cosa és tindre la veritat i altra
la raó. Qualsevol pot tindre raó,
sobretot si vol tindre-la sempre,
per molt que es diga el contrari,
recolzant-se en la suposada autoritat d’altres o en la seua mateixa,
o també en el poder d’altres o en
el seu mateix poder. Perquè d’això
es tracta en definitiva de forma
generalitzada, d’exercir l’autoritat
o el poder que tinga cadascú, no
per a convéncer amb la veritat,
sinó per a imposar idees i arguments. Hi ha tècniques per a això i
molta gent que les aplica de forma
nata, perquè les ha aprés, o que
ho fa de forma innata, perquè té
habilitats dialèctiques derivades
de la seua intel·ligència i astúcia
per a persuadir o enganyar. Precisament assistim en l’actualitat,
segurament més que mai, a una
lluita intel·lectual entre la veritat, que és el fet natural i el sentit
comú, i la raó, que ara s’anomena
també eufemísticament ‘el relat’.
No és nou, però pareix que ara es
produïx amb més intensitat eixe
curiós fenomen propi dels debats polítics, tant en el parlament
nacional com en els autonòmics,
fins i tot en qualsevol ple municipal, pel que s’observa que quan
parla un representant del govern
pareix que té raó, i quan parla un
de l’oposició, també. Però ahí està
la qüestió, que pareix que cadas-
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cú té la raó, que no vol dir que tinguen la veritat un i altre, perquè
veritat, com la mare, no hi ha més
que una. Si de cas, poden tindre
mitges veritats, que són realment
mentides emmascarades. Clar
que els seguidors d’uns o altres
creuen, o volen creure, que la tenen sempre els seus respectius
líders, és el que fa el fanatisme
ideològic, que du inclòs a defensar el que és en realitat indefendible.
Existixen frases fetes, com la de
voler fer combregar amb rodes
de molí, o la de tindre excuses i
justificacions per a tot, que definixen molt bé el que passa actualment, en un àmbit no sols polític
o social, sinó també acadèmic i
professional, molt polaritzat per
les ideologies i contaminat pel
relativisme moral i el combat cultural. S’està arribant a extrems on
un ampli tractat d’anàlisi sobre la
varietat de fal·làcies que es poden
utilitzar, en forma d’arguments
per a tindre la raó, es pot quedar
curt. Cal anar molt amb compte,
tindre esperit crític i esbrinar a
base de bé si es vol mantindre una
visió imparcial, sensata i verdadera del que s’escolta o llig. En qualsevol cas, sempre queda allò que
es diu d’obres són amors i no bones raons. O millor encara, allò de
per les seues obres els coneixereu.
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El canvi climàtic esdevé a Qatar
Albert Ferrer Orts – Universitat de València
No podem afegir molt més al que ja s’ha dit
d’aquest petit país de la península Aràbiga
obert al golf Pèrsic. Nous rics musulmans,
en diríem, que busquen el seu lloc al món a
través de bilions de rials procedents del petroli i del gas, i una modernització aparent
que amaga una obscura realitat.
Tot i això, la seua presència és cada vegada
major al món i, d’ací no res, inaugurarà un
nou Mundial de futbol, que és l’esport més
popular i el que majors interessos econòmics maneja pertot arreu. I quan parlem
de tants diners, també ho fem de corrupteles i corrupcions de les que no es deslliuren
les entitats que l’administren: federacions,
UEFA, FIFA... Un submón que sosté amb els
seus múltiples defectes el transitar quotidià
de milers de milions de persones aficionades a l’esport rei.
Arribats ací, què podem esperar d’aquest
esdeveniment? Doncs, un nou espectacle
que imaginem com començarà però no sabem com acabarà, i no ho dic per la selecció
que guanyarà el trofeu, sovint una qüestió
de pocs equips tret d’alguna sorpresa (in)
esperada. Ho referisc perquè són tantes les
incògnites que haurem d’estar expectants no
només a si entra o no el baló en la porteria,
Directora
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sinó a múltiples fronts extra-esportius.
En realitat, tant que es parla de canvi climàtic, sobretot en temps de la invasió russa d’Ucraïna, un nou pols i en tota regla per
reafirmar la prevalença dels recursos fòssils
contaminants per sobre de les energies netes i renovables. Al remat, la contradicció
permanent entre part de la societat occidental benestant amb mentalitat pro-ecològica
i la planificació econòmica de les potències
que basen els seus multimilionaris beneficis
en els recursos que apuntalaren la societat
del segle passat i la projectaren a l’actual.
Una equació en què la resta del món no té ni
veu ni vot en ser països clarament subsidiaris dels més rics.
Quan observe els edificis de Doha, la capital de Qatar, no deixe de comparar-los amb
els de Benidorm, ciutats diverses que un dia
deixaren de ser humils localitats pesqueres
per a convertir-se en skylines singulars mercès al turisme i al petroli i el gas, respectivament. Dues realitats incomparables en el
fons però semblants en la forma, que han revolucionat –el temps dirà si per a bé- la forma d’entendre l’esbarjo i els negocis en moments crítics per al medi-ambient. I és que
el canvi climàtic esdevé a hores d’ara a Qatar.
Contacta con nosotros:
Correo electrónico

redaccion@elmeridiano.es
Teléfono

669.44.73.00
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Més de 8.000 seguidors

Més de 4.200 seguidors

Amb el suport
de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i
Esports de la Generalitat Valenciana
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PERTEGAZ
Eau de Parfum 150ml.
los 100ml le salen a 3,30€

25€

*Media de
mercado:

7,95€

15,95€
*Media de
mercado:

4,95€

CHIT CHAT
Set 10 Pintauñas
Rueda Color

EMINA
Vino Tinto Crianza
Ribera del Duero
Magnum 1,5l.

14,78€

TE AHORRAS UN

36%

HIBERUS
Jamón Ibérico 50%
Lonchas 200g.
el kilo le sale a 32,25€

6,45€

RESULTIME
Set Cuidado Facial
Antiedad Colágeno

DISNEY
Muñeca Raya
y el Último Dragón
38cm.

9,95€

15,95€

*Media de
mercado:

18,89€

CONSORCIO
Atún Claro
Aceite Oliva 135g.
el kilo le sale a 23,33€

3,15€
*Media de
mercado:

4,42€

TE AHORRAS UN

TE AHORRAS UN

47%

VITASERUM
Defensas Forte
30 Cápsulas 174g.

COLON
Detergente Polvo Maleta
95 Cacitos 6,2kg.

los 100g. le salen a 3,99€

el lavado le sale a 0,13€

6,95€
*Media de
mercado:

13,69€

29%

TE AHORRAS UN

49%

12,50€
*Media de
mercado:

18,81€

TE AHORRAS UN

34%

PARQUE COMERCIAL ALFAFAR PARC
JUNTO A MEDIAMARKT

www.primaprix.eu

TE AHORRAS UN

67%
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LES MANDARINES AMB
FULLA, CADA VEGADA MÉS
DEMANDADES A EUROPA

V-21 després de les obres

E

Redacció

l tercer carril de la V-21 a
la seua entrada a València ja està obert al trànsit i
s’espera que en les pròximes setmanes òbriga també el tercer carril
d’eixida (encara queda alguna senyalització). D’aquesta manera, es
donaran per concloses unes obres
que han durat 14 anys, des que en
el 2008 començaren els treballs en
el tram de Puçol fins al barranc del
Carraixet, i ara des d’Alboraia fins a
l’entrada de València.
Durant aquests 14 anys, que han
durat les obres, s’han vist afectats
sobretot els veïns de les poblacions
de l’Horta Nord que diàriament
utilitzen aquesta via.
Fases
L’ampliació a tres carrils de
l’autovia V-21 des del tram: Puçol
(V-23)-Carraixet va començar en
el 2008 i va suposar una inversió de

V-21 Puçol-València:
Després de 14 anys, les obres
arriben a la fi
LA VIA COMPTARÀ TAMBÉ AMB UN CARRIL BUS-VAO (VEHICLES D’ALTA
OCUPACIÓ) I ESTARÀ OBERTA A LA FI D’ENGUANY
28 milions d’euros.
L’ampliació d’aquesta primera
fase va finalitzar en el 2014. 13 quilòmetres de via que van passar de
comptar amb dos carrils a tres. A
més, aquella ampliació va servir
també per a connectar millor els
municipis afectats amb la V-21, es
van millorar els enllaços a Puçol,
El Puig de Santamaría, La Pobla
de Farnals, Massalfassar i Alboraia.

APÚNTATE A
UNA NUEVA

FORMA 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

També es van col·locar de 2.000
barreres sonores per a aïllar del soroll del trànsit rodat.
En el 2018 van començar les obres
de la segona fase, la compresa entre Alboraia i València. Aquesta última fase ha suposat una inversió
de 23 milions d’euros. Les obres
estaven previstes que duraren poc
més d’un any, no obstant això, després d’adjudicar-les s’han realitzat

fins a tres modificacions que han
ocasionat els retards. Modificacions relatives a generar menor
impacte ambiental i a donar solució als problemes de connectivitat
d’Alboraia poble amb Port Saplaya.
D’altra banda, l’ampliada via
comptarà també amb un carril
Bus-VAO (Vehicles d’Alta Ocupació) que estarà obert a la fi
d’enguany.

La demanda de les mandarines
amb fulla, més valorades per la
seua frescor i punt òptim de maduració, està en creixement en
els últims anys en països europeus i ara, en plena arrancada de
la campanya citrícola espanyola,
posiciona el producte amb un valor diferenciador respecte a altres
procedències.
La fruita amb fulla va directa del
camp al mercat sense passar per
cambra frigorífica per a acabar
de madurar o agafar un color extern atractiu, en presentar en el
moment de la recol·lecció les característiques idònies per al seu
consum.
La comercialització de mandarina amb fulla valenciana -que es
troba en molts comerços valencians per la proximitat al productor- es diferencia de les importacions procedents de l’hemisferi
sud per la seua frescor, enfront de
trajectes marítims de vint dies des
de Sud-àfrica, un distintiu al qual
s’afig enguany el factor energètic.
Segons explica el secretari general
de la Unió, Carles Peris, la demanda de fruita amb fulla els «ve molt
bé» perquè els permet tindre «una
mica d’estalvi en el cost energètic
al no introduir-les en cambra».
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Aldaia, Manises i
Torrent demanen la
declaració de zona
catastròfica
LES PLUGES HAN PROVOCAT NOMBROSOS DANYS
MATERIALS EN VIVENDES, VEHICLES I INSTAL·LACIONS

Manises

Aldaia

La neteja a Torrent encara durava dies posteriors

Torrent

COMARCA
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ldaia, Manises, Riba Roja i
Torrent demanen la declaració de zona catastròfica
per a compensar els danys més
greus que han ocasionat les plujes.
L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, ha emés una carta adreçada
a les presidències de comunitats
d’afectats de la localitat per tal de
sol·licitar, amb la màxima força
possible, que per fi es porte a terme
el “Projecte de Condicionament
del Barranc de la Saleta des del seu
encreuament amb l’Autovia A3 (a
l’altura de Bonaire) fins al nou llit
del Riu Túria”.
Amb esta petició, Guillermo Luján, adjunta a més un document
que pot ser signat per presidents i
presidentes de les comunitats de
propietaris que hagen patit majors
desperfectes pel desbordament del
barranc a Aldaia, amb l’objectiu
d’unir-se a la petició reiterada.
Les noves exigències, després de
40 anys, s’endurixen quan encara
dies després la Brigada d’Obres es
trobava reparant desperfectes i netejant vies, parcs, carrils bici i zones
públiques de la localitat. Uns danys
provocats per les fortes pluges que
van deixar a Aldaia prop de 200 litres per metre quadrat en tan sols
unes hores.
Recollida de signatures
La petició i les signatures acumulades seran portades personalment pel primer edil a la reunió
sol·licitada amb el president de
la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer, on a més espera poder
“unir esforços per aconseguir que
es puga materialitzar este projecte
clau per a Aldaia”.
El projecte d’adequació, ideat fa
anys, permetria desviar el llit del
Barranquet i evitar de forma considerable així l’acumulació d’aigües
al nucli urbà d’Aldaia que provoquen històricament episodis com
el viscut este cap de setmana a

El Consell dóna 30 dies
als ajuntaments per
tramitar les ajudes als
municipis afectats per
les pluges de novembre,
en concret a les
comarques de l’Horta,
el Camp de Túria, la
Plana Baixa, els Ports i
el Baix Maestrat

l’Horta Sud. L’ajuntament d’Aldaia
ha habilitat un correu electrònic
per canalitzar dubtes i incidències:
inundaciones@ajuntamentaldaia.
org
L’Ajuntament de Manises, després
de les pluges torrencials registrades

el passat cap de setmana en la localitat, sol·licita la declaració de zona
catastròfica, actualment denominada «zona afectada greument per
una emergència de protecció civil»,
segons recull el art.23 de la Llei
17/2015 de 9 de juliol, del Sistema
Nacional de Protecció Civil.
Manises
Aquesta declaració suposa obrir la
porta tant ajudes econòmiques a
particulars per danys en habitatges
i estris de primera necessitat com a
empreses que s’hagen vist afectades de manera greu per les destrosses. A més, habilita compensacions
als ajuntaments per despeses derivades d’actuacions inajornables
i danys en infraestructures públiques.
S’han dirigit diverses sol·licituds
d’ajudes de reparació; d’una banda,
a la Delegació de Govern i, d’altra,
a la Generalitat Valenciana i a la
Conselleria de Justícia, Interior i
Administració Pública amb la finalitat que s’inicien de manera immediata les actuacions per a pal·liar els
danys ocasionats.
L’aprovació de la declaració de
zona catastròfica depén del govern
central, no obstant això, no podem
deixar passar l’oportunitat de posar
de manifest que el nostre municipi ha sigut assotat per les pluges
torrencials de manera important i
són nombroses les destrosses produïdes per l’acumulació d’aigua.
Caiguda d’arbres i murs, deterioració de mobiliari urbà, goteres,
destrosses en edificis municipals i
habitatges particulars; entre altres.
Afortunadament no hem hagut de
lamentar danys personals.
A més a més, l’Ajuntament de Manises ha posat en marxa un servei
d’atenció telefònic a fi d’informar
les persones afectades per la
DANA. El telèfon és el 661 210 434
o el 96 154 51 16 (extensió 7015). En
cas de no poder contactar-hi telefònicament, es brinda la possibilitat
d’escriure la consulta a través del
correu electrònic dana@manises.
es
Torrent
L’Ajuntament de Torrent ha iniciat
els tràmits per a sol·licitar la declaració de zona catastròfica després
dels danys causats per l’últim episodi de pluges torrencials deixant
en la ciutat més de 150 litres per
metre quadrat, concentrats en un
breu espai de temps, provocant
nombroses incidències en el municipi. després de viure un dels
temporals més intensos dels últims
anys, els serveis municipals de seguretat i neteja de l’Ajuntament de
Torrent van reforçar els seus esforços amb treballs extraordinaris
de neteja i condicionament de les
vies públiques i incrementant la
presència dels cossos de seguretat
en les zones de major risc.
Despres de fer una valoració global dels danys, el govern local ha
decidit fer el pas d’iniciar els tràmits amb la Generalitat dirigits a

5

la declaració de zona catastròfica
amb l’objectiu de poder donar cobertura i que els torrentins i torrentines puguen acollir-se “a les
possibles ajudes per danys en habitatges o en béns particulars, o les
destinades a agricultors que hagen
vist afectades les seues plantacions
o a establiments industrials, mercantils o de serveis que també hagen patit danys”, així com sol·licitar
les compensacions pertinents que
la Llei també preveu transferir a la
corporació local per despeses de
reparació de danys en la via pública, tal com explica el portaveu de
l’equip de govern, Andrés Campos.
En aquest sentit, cal destacar que la
pluja va provocar danys en vies públiques i en edificis i instal·lacions

La coordinació entre
Policia Local, brigada
d’obres i Protecció Civil
va ser fonamental per
evitar danys encara més
grans
municipals, així com en habitatges
particulars.
Col·laboració
El portaveu Andrés Campos també
va voler destacar i agrair “el comportament cívic i la col·laboració
ciutadana, que amb la seua responsabilitat ha sigut fonamental perquè no hàgem de lamentar cap mal
personal, així com la ràpida resposta de Policia Local, Protecció Civil,
Aigües de l’Horta, brigada d’obres i
els serveis de jardineria i neteja”.
Primeres ajudes
Mentre els municipis esperen si
són declarats zones castratròfiques
pel Govern, la Generalitat Valenciana ja ha anunciat ajudes als municipis afectats per l’episodi de pluges
que es va registrar entre els dies 10 i
12 de novembre a la Comunitat Valenciana. Els ajuntaments tenen un
termini de 30 dies des de l’endemà
de la publicació al DOGV, per presentar les estimacions de danys,
tant d’infraestructures com de béns
públics o despeses extraordinàries
en què hagin incorregut.
Els municipis a què es refereix
l’acord són aquells en què es va
declarar la situació d’emergència a
les comarques de l’Horta, el Camp
de Túria, la Plana Baixa, els Ports i
el Baix Maestrat, així com els que
superessin pluges de 40 mil·lilitres
en 1 hora, 72 mil·lilitres en 12 hores
o també 115 mil·lilitres acumulats
al total de l’episodi. L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta
a les Emergències coordinarà les
actuacions per a la concessió de
subvencions entre els diferents
departaments del Consell i altres
administracions perquè les zones
afectades tornin a la normalitat el
més aviat possible.
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El periòdic va ser un dels premiats en les Jornades Pactem Nord

L’alcalde de Rafelbunyol entrega el premi a la directora del periòdic

Pactem Nord i l’Ajuntament de Rafelbunyol
premien al periòdic El Meridiano l’Horta
LA PUBLICACIÓ CELEBRARÀ L’ANY VINENT EL SEU DESÉ ANIVERSARI

E

Redacció

l mes d’octubre passat el periòdic El Meridiano va rebre
dos premis. Amb motiu del
9 d’Octubre l’Ajuntament de Rafelbunyol va celebrar la primera gala
de lliurament de la primera edició
dels «Premis Poble de Rafelbunyol» en els quals es va reconeixer
la labor de persones, col·lectius i
institucions durant la pandèmia.
El consistori va voler reconéixer
a través d’aquest certamen, la labor d’aquelles persones que van
contribuir al fet que l’impacte de
la pandèmia anara menys per-

judicial per als veïns i veïnes del
municipi.
La majoria dels guardons els van
rebre les associacions, comerços, farmàcies, centres educatius,
empreses i veïns i veïnes de Rafelbunyol que van fer màscares
i van entregar material higiènic
a l’Ajuntament, així com les persones que integren la plantilla
de personal de l’Ajuntament de
Rafelbunyol i la Residència de
Persones Majors de Rafelbunyol.
Alguns dels premis més significatius van ser per al Centre de Salut
de Rafelbunyol, la Policia Local

de Rafelbunyol, la Guàrdia Civil,
el Parc de Bombers de la Pobla de
Farnals i la Protecció Civil de Rafelbunyol. També el diari El Meridiano l’Horta va rebre un premi
com un mitjà de comunicació que
va ajudar a difondre i oferir informació en l’àmbit local durant la
pandèmia a nivell local.
Trobada de Comerç
Per altra banda, la Casa de la Cultura de Museros va ser el lloc triat
enguany per a la realització de la
III Trobada de comerç de l´Horta
Nord. Un esdeveniment impulsat

Presentació del pla

Horta, gastronomia i naturalesa, les
claus del Pla Estratègic de Turisme de la
Mancomunitat de l’Horta Sud
EL PROJECTE BUSCA FOMENTAR LA PROJECCIÓ TURÍSTICA DE L’HORTA SUD I
REFORÇAR LA SEUA IMATGE EN L’ÀMBIT REGIONAL

L

Redacción

a Mancomunitat de l’Horta
Sud ha presentat el seu Pla
Estratègic de Turisme amb
el qual pretén posar en el mapa
turístic les seues 20 poblacions.
Aquest pla servirà com a full de
ruta per a elaborar tota una sèrie
de productes turístics que posen
en valor els recursos culturals,
gastronòmics i mig ambientals
de l’Horta Sud i d’aquesta manera
incrementar el seu atractiu com a
destinació turística.
Aquest pla era necessari per a
la posada en marxa del Pla de

Dinamització i Governança Turística de la Generalitat Valenciana. Un pla que, com va avançar
Francesc Colomer, secretari autonòmic de turisme, en el Fòrum
Comarcal El Meridiano sobre turisme, s’aprovarà en el 2023 i dotarà econòmicament a la Mancomunitat per a poder emprendre
accions turístiques en les seues
poblacions, com ho ha fet aquests
anys la Macomunitat del Carraixet,
Estratègia de tres eixos
Tres són els eixos més importants

del pla presentat. En primer lloc
l’aprofitament de la proximitat a la
ciutat de València, uns dels atractius turístics més importants al
nostre país.
El segon eix en el qual se sustenta
l’estratègia és l’oferta turística que
ofereix l’Horta Sud en referència
al seu patrimoni cultural, el seu
nivell de qualitat paisatgística relacionada sobretot amb els parcs
naturals, capacitat de desenvolupament d’oferta activa i a una
part del potencial de desenvolupament empresarial. Finalment,
el pla estratègic fa referència a la

per Pactem Nord i Facenord (Federació d’Associacions de Comerç
i Empreses de l’Horta Nord ) amb
el que es pretén posar en valor el
comerç local i premiar a aquells
comerços i empreses en les categories de transformació digital,
transformació ecològica, associacionisme comercial, comerç responsable i emprenedoria comercial.
També van entregar el premi a un
mitjà de comunicació que dona
suport al comerç de proximitat,
que va recaure en el periòdic El
Meridiano l’Horta.

capacitat de la Mancomunitat de
generar sinergies tant amb empresaris com amb altres destins com
València i altres municipis costaners valencians.
En el document també s’incideix
també en aspectes com els de
l’impacte de la sobre el medi ambient i la cultura local. En aquest
sentit, el pla busca promoure
aquelles activitats turístiques respectuoses amb el medi natural,
cultural i social i amb els valors de
la comunitat que permeta gaudir
d’un intercanvi positiu i equilibrat
d’experiències entre els residents i
visitants.
A més, es parla d’un posicionament turístic basat en la capacitat
d’innovació. L’ús de la tecnologia,
segons l’estratègia presentada hui,
és un objectiu essencial perquè
ofereix “importants oportunitats
per al sector turístic de la comarca
sobretot en l’àmbit de la promoció
i comercialització”.
Molt per descobrir
Per al president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco
Cabanes, el pla estratègic presentat hui és una eina “essencial per
a conéixer les nostres fortaleses
en matèria turística i els aspectes
en els quals hem d’incidir per a
convertir el turisme en un motor
econòmic per a la nostra comarca”.
Cabanes ha recordat que “el turisme no sols està fora sinó també
dins de la nostra pròpia comarca
on existeix un desconeixement de
les riqueses que tenim en les nostres poblacions”.

TROBEN LES RESTES D’UN
REPRESALIAT PEL
FRANQUISME EN LA FOSSA 69
La Diputació de València ha trobat les restes d’un represaliat
pel franquisme en els treballs
d’exhumació de la fossa 69 del
cementeri de Paterna, que es van
iniciar esta mateixa setmana amb
la subvenció de la corporació provincial. La víctima podria ser Miguel Alabort Ortega, un llaurador
de Benigànim afusellat per les
forces nacionals el 7 de setembre
de 1939. La delegació de Memòria
Històrica que dirigix Ramiro Rivera va encarregar esta nova excavació en el marc d’un programa
que ha cobert el cost de prop de 40
projectes impulsats per associacions de familiars o ajuntaments,
que han servit per a recuperar les
restes de 1.160 represaliats i identificar a més d’un centenar de víctimes.
En paraules del diputat Rivera,
“esta nova exhumació en el cementeri de Paterna posa de manifest que la Diputació no sols
subvenciona l’obertura de grans
fosses comunes en les quals
s’espera trobar les restes de desenes de persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra,
sinó també les excavacions en fosses en les quals només es troben
les restes d’una víctima, que té el
mateix dret a ser dignificada i al fet
que la família recupere les seues
restes en eixe procés de reparació
que es va iniciar en 2016 amb la
creació d’una delegació específica
de Memòria Històrica”.
En el cas de Miguel Alabort, ha
sigut la seua filla María, que tenia sis anys quan van afusellar al
seu pare, la que de manera simbòlica va iniciar dimecres passat
l’excavació que durant tant de
temps ha esperat la família. Quatre dels nets de Miguel, els que
residixen a València, van presenciar en el cementeri de Paterna
l’arrancada dels treballs, que en
un temps rècord han donat amb
les restes en l’interior d’un féretre. Encara que els primers indicis apunten al fet que es tracta de
Miguel Alabort, les proves d’ADN
confirmaran la identitat abans de
final d’any, segons establix la Llei
de Memòria Democràtica.
Miguel Alabort Ortega va ser afusellat cinc mesos després de la finalització del conflicte bèl·lic per
acusacions com “ser esquerrà i
afiliat a Esquerra Republicana”.
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INJECCIÓ DE 20 MILIONS
D’EUROS ALS AJUNTAMENTS
VALENCIANS PER A
COMBATRE LA INFLACIÓ
El president de la Diputació de
València, Toni Gaspar, ha anunciat este dilluns una injecció de 20
milions d’euros als ajuntaments
de la província per a combatre
la inflació. Gaspar ha avançat, en
el marc de la cimera organitzada per la Generalitat sota el títol
‘Aliança Valenciana contra la Inflació’, que la partida estarà inclosa en el Pressupost de 2023 que
la corporació té previst aprovar
este mateix mes i que els diners
podran destinar-se tant a inversió
com a despesa corrent.
Estos 20 milions es pressupostaran al marge de la resta d’ajudes
directes que la corporació valenciana inclou cada any en els seus
comptes, amb un 70% d’inversió
directa als ajuntaments, segons
les xifres publicades per la Sindicatura de Comptes, que la situa
per damunt de les corporacions
de Castelló i Alacant en el capítol
de transferències a ens locals. “La
premissa de la Diputació és considerar als municipis com a majors d’edat, i que siguem una corretja de transmissió per a ajudar
a la gent”, ha assenyalat Gaspar.
Fons de Cooperació
El mecanisme utilitzat per a ingressar els diners en els consistoris serà el mateix que el del Fons
de Cooperació Municipal, “una
eina de finançament molt àgil i
eficaç” que el passat exercici va
permetre a la Diputació de València transferir 80 milions d’euros
als seus pobles, una xifra històrica
que quadruplica l’aportació del
Consell a la província i la quantitat inicial que va començar aportant al Fons la pròpia Diputació
en 2017. “Independentment de
les aportacions al Fons que faça
la Generalitat, des de la Diputació de València utilitzarem este
mecanisme per a incloure els 20
milions extraordinaris que estaran ja en el pressupost perquè els
propis municipis puguen comptar amb els diners en els seus”, ha
explicat el líder provincial.
Enfront de l’opció de reduir la
càrrega tributària com a única
mesura, el màxim responsable de
la corporació valenciana aposta
per “l’esforç inversor que aporta
als ajuntaments la liquiditat necessària per a mantindre les seues
infraestructures i serveis públics,
i l’autonomia municipal”, ha explicat el president.

Fuente: Índice de precios de consumo (INE).

La inflación pone en jaque a
tres de cada diez familias de la
Comunitat Valenciana
EL ALZA CONTINUADA DE LOS PRECIOS FUERZA A LOS MÁS VULNERABLES
ECONÓMICAMENTE A UNA REDUCCIÓN EN SUS GASTOS ESENCIALES

E

T. L.

l incremento de los precios
que se viene experimentando desde hace un año y
medio, acarreando la consiguiente
crisis inflacionaria en la economía, ha provocado que los hogares
con menos ingresos se hayan visto obligados a una reducción en
sus gastos esenciales y ha puesto
en jaque a tres de cada diez familias en la Comunitat Valenciana,
al igual que en el resto de España,
dado que sufren serias dificultades
para poder continuar cubriendo
adecuadamente sus necesidades
básicas.
Esta es la conclusión del informe
‘El coste de la vida y estrategias
familiares para abordarlo’, presentado recientemente por la Fundación FOESSA, en el que se especifica que tres de cada diez hogares en
España, el 31,5%, que representan
unos seis millones de familias, no
cuentan con un presupuesto que
garantice unas condiciones de
vida dignas, es decir, que viven con
ingresos inferiores al 85% de lo que
necesitarían para ello. Esta estimación se basa en lo que se denomina Presupuesto de Referencia para
unas Condiciones de Vida Dignas
(PRCVD), un sistema de medición
complementario “que permite
abordar la pobreza no solo a partir de los ingresos disponibles, sino
que los asocia a las necesidades
básicas de los hogares”.
Concretamente, el PRCVD establece “el presupuesto mínimo que
necesita una familia para vivir con

dignidad en un contexto concreto”.
Además, según se especifica al
respecto, el objetivo es “adaptar
dicho presupuesto a las características específicas de cada tipo

El 70% de hogares
con menos ingresos ha
reducido el gasto en
ropa y zapatos, casi
la mitad ha recortado
el presupuesto de
alimentación y el 18%
de familias con niños
ha dejado de usar el
comedor escolar

de hogar, de forma que la pobreza
no se defina de manera abstracta,
atendiendo únicamente a los ingresos, sino de una forma concreta, en relación con las necesidades
de los hogares”. De esta forma, no
se tiene en cuenta sólo la alimentación, sino también la vivienda,
su equipamiento y suministros,
así como la enseñanza, los gastos
sanitarios, la atención a la dependencia e incluso el ocio, hasta un
total de ocho tipos de gastos que
se consideran necesarios para una
vida digna.

Merma en los ingresos
Los gastos esenciales en alimentación, vivienda y transporte, que
son a los que las familias están
dedicando la mayor parte de sus
ingresos, son precisamente los
que están soportando el mayor
incremento de los precios, según
se destaca en el informe, ya que
la inflación correspondiente a los
gastos en vivienda y suministros
como el agua, la luz o el gas, llegó
en junio de 2022 al 19%, al igual
que en los de transporte, mientras
que el incremento de los precios
de la alimentación superó el 13%.
Para exponer de forma más concreta la situación, en el informe se
explica que “si antes de la crisis
de la inflación, los hogares con
ingresos inferiores a 1.500 euros
mensuales destinaban a estas tres
partidas, alimentación, vivienda y
transporte, 61 euros de cada cien
que ingresaban, al terminar el
año estarán dedicando 80 de cada
cien. Y las familias en peor situación, con ingresos menores a los
1.000 euros, que antes de la crisis
se veían obligadas a dedicar casi
el 70% de esa cantidad exclusivamente a vivienda y alimentación,
al finalizar el año superarán los 80
euros de cada 100”.
Recortes en lo básico
Esta situación ha llevado inexorablemente a las familias con menos ingresos a una obligada reducción en sus gastos esenciales.
Así, según el informe de FOESSA,
“siete de cada diez hogares vulne-

rables han renunciado o han reducido sus gastos en ropa y calzado y casi la mitad, tres millones de
hogares, han recortado el presupuesto familiar en alimentación,
hasta el punto de que una cuarta
parte de ellos no puede llevar la
dieta especial que necesita por
cuestiones médicas, o que el 18%
de hogares con niños ha dejado
de usar el comedor escolar por no
poder costearlo, casi medio millón de hogares con niños a cargo”.
Asimismo, en gastos imprescindibles como luz o gas, “sobre
todo, si el hogar integra menores
de edad o personas dependientes, seis de cada diez hogares han
reducido el consumo de electricidad, agua o calefacción, y un 22%
ha pedido ayudas para pagar sus
suministros. Pese a los riesgos
evidentes para la salud, una tercera parte de los hogares con graves dificultades renunció a tener
un accesorio sociosanitario que
necesitaba, como prótesis, gafas o audífonos, y el 14% dejó de
comprar algún medicamento por
cuestiones económicas”.
Justicia social y trabajo
En vista del panorama, desde
FOESSA y Cáritas apelan a la justicia social y a trabajar por el bien
común, señalando que “parece
claro que las políticas sociales
han de complementar los ingresos de los hogares cuando estos
no son suficientes, facilitar el
acceso a puestos de trabajo estables y de calidad, de modo que
se evite la precariedad laboral, y
promover el acceso a una vivienda digna y adecuada, mediante
una política pública de vivienda.
También las políticas de inversión
en sanidad, educación y atención
a la dependencia resultan fundamentales para que los hogares en
situación de carencia no se vean
en una trampa en la que las estrategias que se ven obligados a
implementar en el corto plazo limiten su capacidad de salir de la
pobreza”.
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Inversió de 40
milions d’euros per
a connectar l’àrea
metropolitana
S’ESTAN DESENVOLUPANT 22 ACTUACIONS
Redacció
Demostració d’allipebre a Gastrònoma

Catarroja demostra
el potencial del seu
allipebre a Gastrònoma
MIGUEL RAGA, REPRESENTANT DE LA COMUNITAT DE
PESCADORS, VA REALITZAR UNA DEMOSTRACIÓ

C

Redacció

atarroja ha demostrat el
potencial gastronòmic del
seu plat estrela, l’allipebre,
dins de la Fira Mediterrànea Gastrònoma que s’ha realitzat aquests
dies en Fira València. Gràcies a la
col·laboració de la Comunitat de
Pescadors representada per Miguel
Raga, han cuinat en el recinte davant desenes de reconeguts xefs el
plat que converteix a Catarroja en
un destí gastronòmic ineludible,
despertant un gran interés entre els
assistents.
La iniciativa ha partit de la regidoria de Turisme, amb el regidor,
Alejandro García, a qui han acompanyat l’alcalde, Jesús Monzó i
la vicealcaldessa, Lorena Silvent,
els qui han exercit d’ambaixadors
d’una marca, la del allipebre de
Catarroja que ja compta amb el segell ‘L’Exquisit Mediterrani’ i que a
més, des d’enguany el seu Concurs
Internacional de allipebre és festa
d’interés autonòmic.
Catarroja i el seu allipebre havien
d’estar en la cita gastronòmica de
referència, com és Mediterrània
Gastronoma. L’esdeveniment s’està

desenvolupant durant aquests
dies en Fira València atraient a milers de professionals del sector de
l’hostaleria, gràcies a les seues més
de 200 expositors, entre els quals es
troba Valencia Turisme, on Catarroja ha realitzat la demostració del
seu plat més internacional.
Club de producte
“Col·laboracions com aquesta en
una fira tan representativa com és
Gastrònoma serveix per a donar a
conéixer al sector privat el potencial del producte turístic/gastronòmic que és el nostre municipi. Tot
açò dins del gran projecte que ara
mateixa està elaborant-se des de
la regidoria de Turisme com és el
Club de Producte de Catarroja”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa
de Catarroja.
Recentment, des de la regidoria de
Turisme de l’Ajuntament de Catarroja es va voler reforçar la importància d’aquest plat amb la celebració del ‘I Concurs professional
de Allipebre’ on diferents xefs van
competir per cuinar el millor allipebre amb la recepta tradicional i
la millor interpretació del plat.

Alaquàs realitza enquestes a joves
de la población per a fer un Pla
Jove Municipal

E

Redacció

l Departament de Joventut
de l’Ajuntament d’Alaquàs
ha visitat durant les primeres setmanes del mes de novembre
les aules de batxillerat i graus formatius dels instituts d’Alaquàs així
com les del Centre de Formació
de Persones Adultes Enric Valor
d’Alaquàs i del Centre de Formació
Municipal Francesc Ferrer Martí

per a dur a terme enquestes per a
conéixer les demandes, necessitats, problemes i interessos que té
actualment la població jove i poder realitzar el I Pla Jove Municipal
d’Alaquàs.
Aquesta activitat és un pas endavant en l’elaboració del I Pla Jove
Municipal d’Alaquàs, un compromís assumit per l’Ajuntament
d’Alaquàs amb la població jove.

L

a consellera de Política Territorial, Obres Públiques
i Mobilitat, Rebeca Torró,
ha destacat la inversió de 40
milions d’euros de la Generalitat per a “connectar de manera
sostenible i saludable l’àrea de
metropolitana de València amb
la construcció i permeabilització de diferents vies de vianants
i ciclistes que permetran salvar
les infraestructures que les interrompen i les dotarà de continuïtat”.
“En total, s’han projectat, s’estan
desenvolupant o ja s’han executat 22 actuacions” per a salvar
les autovies V-31, V-30, V-21,
CV-30 i CV-35; les vies de l’AVE,
el ferrocarril València-Barcelona
i d’FGV; els barrancs de Xiva i
de Carraixet, i les carreteres CV400, CV-410 i CV-32.
Segons ha explicat la consellera, Rebeca Torró, “per a la Generalitat, en la seua aposta ferma
per la mobilitat sostenible, és fonamental resoldre els obstacles

que unes certes infraestructures,
com ara autovies, línies de tren
o canals, suposen per a la mobilitat no motoritzada i que impedeixen que un recorregut que,
de manera natural, es realitzaria
a peu o amb bicicleta s’haja necessàriament de fer amb un vehicle motoritzat”.
Connexió amb l’Albufera
A preguntes de El Meridiano
sobre futures passarel·les que
sortegin la pista de Silla i comuniquin als municipis de l’Horta
Sud amb terme municipal amb
el parc Natural de l’Albufera
com és el cas d’Alfafar, Catarroja,
Massanassa o Silla, la consellera
va explicar que “hi ha una aposta
clara per la connexió ciclopeatonal i la mobilitat sostenible, ara
hem executat aquestes obres i
tenim intenció de continuar ampliant aquesta línia d’actuació”.
La Consellera va destacar la importància dels Fons Europeus
per fer aquest tipus d’accions
que connecten municipis i fomenten la sostenibilitat.

L’alcalde d’Albal va visitar Indústries Alegre

Indústries Alegre a Albal veu
molt positiu l’anunci de Volkswagen
de la seua implantació a Sagunt

L

Redacció

’ La companyia més important amb seu a Albal, Indústries Alegre, ha valorat
aquest la decisió de la construcció
de la Gigafactoria de Volkswagen
a Sagunt. Aquesta indústria és un
referent en el sector de l’automòbil
en la Comunitat Valenciana i a
nivell internacional. El pròxim
exercici, complirà 52 anys del seu
assentament en la localitat (1971),
a causa de la seua especialització
en el sector de l’automòbil, veu
una oportunitat de negoci per a
la seua empresa «veurem què po-

dem aportar a aquesta cadena de
valor», ha dit Mónica Alegre.
Per part seua, el gerent Enrique
Coreaga, ha relatat l’estratègia comercial de la gran companyia que
ja manté contactes amb el gegant
Volkswagen. «Nosaltres ens presentem a dos Pertes valencians,
un va ser al de Ford -el nostre
principal client, però l’empresa
d’Almussafes va renunciar. Som
líders, subministrem a més de 100
empreses, en 20 països. Treballem
des de fa temps en els processos
d’adaptació per a la fabricació de
bateries que ja està en marxa, al
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BENETÚSSER
EL DRET A JUGAR I EL
RESPECTE ALS ANIMALS
PROTAGONITZEN EL PLE
INFANTIL
Amb motiu de la celebració
del Dia dels Drets dels Infants,
l’Ajuntament de Benetússer ha
realitzat un dels actes més especials del calendari municipal, el
tradicional ple infantil que té com
a protagonistes l’alumnat dels centres educatius de primària. En la
XVII edició, el ple ha estat dedicat
al dret dels xiquets i xiquetes a jugar en llibertat, un debat que s’ha
centrat alhora en el respecte als
animals i, molt específicament,
en la cura dels gats. “Cada any esperem amb moltes ganes aquesta
cita amb la infància per conèixer
de primera mà les seues aportacions, reflexions i idees per fer de
Benetússer un municipi que els
faça feliços i s’ajuste a les vostres
necessitats”, ressaltà l’alcaldessa de
Benetússer, Eva Sanz, que va donar
la benvinguda als representants
de cada col·legi i que, seguint els
passos dels plens municipals, ha
estat l’encarregada d’anar fent pas a
l’ordre del dia.
Amb l’enfocament de millorar
la convivència amb la naturalesa
urbana, cada centre educatiu ha
treballat en el pintat d’una de les 4
gateres que seran distribuïdes per
les principals colònies felines presents a la localitat de l’Horta Sud,
amb l’objectiu d’implicar als nens
en la cura i el respecte pels animals
ja que la seua col·laboració és clau.

costat de la reactivació de les estratègies comercials, iniciades fa
tres anys. De fet, ja estem fabricant
una peça d’aplicació per a bateries
d’una marca americana. A més,
estem oferint peces per als nous
vehicles de Seat i Volkswagen. En
la companyia de Polònia realitzarem peces per al sòl del vehicle,
a partir del primer semestre de
2023. Albal farà per a Seat, recoberts d’interior i exterior».
L’alcalde Ramón Marí, també
s’ha sumat a les felicitacions de
dirigents polítics que, des que
es coneguera la notícia, valoren
de manera positiva la decisió
d’acceptació del Perte, que fomentarà l’ocupació i contribueix a
la mobilitat sostenible, «al seu torn
pot afavorir l’economia de les empreses de la Comunitat Valenciana
i les d’Albal, com a Indústries Alegre».
La pandèmia va truncar els
plans de celebrar les bodes d’or
d’Indústries Alegre. El projecte es
va alçar a València com a Tallers
Almar (1953), de la mà del seu
fundador, l’home del somriure
perenne, Vicente Alegre Tomás.
Ha tingut continuïtat de la mà dels
seus quatre fills, que ho sustenten
al capdavant de diferents departaments.
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TORRENT

MOSQUIT TIGRE

COMENCEN LES
CELEBRACIONS DE
L’ANIVERSARI DE LA CARTA DE
POBLAMENT

MÉS DE 675 FAMÍLIES
DEL VEDAT DE TORRENT
COL·LABOREN EN EL
PROJECTE DE CONTROL DEL
INSECTE
El projecte de control del mosquit tigre ‘NESCOTIGER’, impulsat per l’Ajuntament de Torrent
en col·laboració amb Inesfly
Corporation i Laboratoris Lokimica ha finalitzat la seua fase
operativa després d’uns mesos
d’intensa activitat, en els quals
han col·laborat més de 675 famílies de l’àrea residencial del Vedat amb la col·locació de 1.843
paranys en l’entorn privat.
Una vegada finalitzada aquesta
fase del projecte, els equips de
Inesfly Corporation i Laboratoris Lokimica processaran i analitzaran les dades recopilades
en les activitats de monitoratge
durant les pròximes setmanes,
amb l’objectiu de desenvolupar noves estratègies de control d’aquest insecte i concloure amb un resultat satisfactori
aquesta investigació pionera a
Europa.
“L’actuació coordinada dels
veïns i veïnes del Vedat, juntament amb les associacions i
entitats participants, ha sigut fonamental perquè la investigació
siga reeixida, per la qual cosa els
estem molt agraïts pel seu compromís amb el projecte”, destaca
el regidor de l’àrea municipal
del Vedat, Raúl Claramonte.

Roda de prernsa a Torrent

Torrent llança la campanya
‘El patinet no és un joguet’
SANCIONS DE 200 EUROS PER INFRACCIÓ, UN LÍMIT D’UNA PLAÇA PER VEHICLE,
VELOCITATS MÀXIMES SEGONS LA VIA I L’OBLIGATORIETAT DE L’ÚS DEL CASC
Redacció

L

’Ajuntament de Torrent ha
presentat la campanya informativa sobre la nova ordenança municipal de regulació de
l’ús del patinet elèctric: ‘El patinet
no és una joguet. Aquesta iniciativa
té com a objectiu donar a conèixer
a la ciutadania els principis bàsics
daquesta ordenança, que estableix
sancions de 200 euros per infracció, un límit duna plaça per vehicle; una velocitat màxima de 15
km/h per carril bici i 25 km/h per
calçada; l’obligatorietat de l’ús de
casc, timbre i enllumenat òptic; i la

Torrent ofereix un programa
d’activitats gratuïtes per a
joves en Nadal
Redacció

E

l Centre d’Informació Juvenil ofereix una programació
completa dirigida a joves
d’entre 12 i 16 anys per a aquestes vacances de Nadal, del 26 al
30 de desembre, que inclou tallers
de realitat augmentada i virtual,
il·lustració, doblatge i ràdio, jocs
de taula o maquillatge 3D i efectes
especials.
Programació
El termini dinscripció sobrirà el
proper divendres 18 de novembre
i els tallers es desenvoluparan en
horari de matí, de forma gratuïta,
amb un límit de places segons lordre darribada. La inscripció es pot
fer presencialment a l’oficina del
CIJ, a l’Edifici Metro, o virtualment
a través de la pàgina web del Centre d’Informació Juvenil ( https://
torrentjove.com/ ). La programació prevista es: Realitat augmentada i virtual amb cospaces. En
aquets curs s’aprèn a crear mons
virtuals amb el cub de merge i
perfecciona el maneig de progra-
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maris en línia que després podràs
fer servir a casa i continuar amb
tot el que s’ha après. El dia 26 de
desembre de 10.00 ha 13.30 h.
També es farà un curs sobre
ol·lustració: personatges fantàstics. Per participar en aquest taller no és requisit saber dibuixar,
només cal triar el personatge que
vols crear i seguir les pautes del
docent per plasmar en el paper
com t’agradaria al teu personatge
favorit. El dia 27 de desembre de
10.00 a 13.00 h.
Un altre taller serà doblatge i
ràdio. Si t’interessa fer els teus
primers passos al món del doblatge i la locució, apunta’t i
aprèn a desenvolupar de manera
molt divertida la teva capacitat
d’interpretació, a col·locar la veu a
controlar la respiració, a perdre la
por escènica…. i tot això de la mà
de Francesc Fenollosa, actor de
doblatge. El dia 28 de desembre de
9.30 a 13.30 h.
El taller jocs de taula està orientat
a amants de l’estratègia i la competició, ofereix a la joventut un diver-

prohibició de circular per voreres,
travesses, vies interurbanes i autovies, així com de lús dauriculars i
dispositius de telefonia mòbil.
“L’objectiu de la campanya és
conscienciar la ciutadania que el
patinet no és una joguina i que és
de vital importància fer-ne un ús
responsable, ja que pot posar en
perill la seguretat i la salut dels nostres veïns i veïnes” , explica el regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte, que també destaca que “amb
aquesta nova ordenança, tractem
de fomentar l´ús de mitjans de
transport sostenibles, però d´una
forma segura per als usuaris i els

vianants” .
Així mateix, també es recomana contractar una assegurança de
responsabilitat civil per a usuaris
i danys a tercers, portar peces de
roba o elements reflectors visibles
a 150 metres i la utilització dels
aparcaments específics disposats
per a aquests vehicles.
Menors
Per altra banda, també es regula lús
dels vehicles de mobilitat personal
en menors de 15 anys, que hauran de circular per espais tancats
al trànsit acompanyats sota la responsabilitat dun dels seus tutors.

La setmana que ve començaran les
celebracions del 775è aniversari de
la Carta de Poblament de Torrent,
document fundacional i que va donar origen a la ciutat.
A partir del dilluns 21 de novembre es podrà visitar, a la 5a planta de l’Ajuntament de Torrent,
l’exposició de la Carta de Poblament, de l’Arxiu del Regne de València. L’horari habilitat per a visites serà del 21 al 25 de novembre de
9 a 13.30 hores i el dia 28 de novembre de 9 a 13.30 i de 16 a 19 hores. El
mateix dilluns 28 s’organitzarà la I
Conferència de Converses sobre la
nostra història, un cicle de xerrades
que oferirà punts de vista sobre el
nostre passat.
Dins d’aquestes celebracions,
també es lliurarà la medalla d’or de
la Ciutat de Torrent al Sr. Vicent Palacios Bellver, per la seva contribució a la cultura ia la societat torrentines, en un acte que se celebrarà a
la sala cívica de l’ Antic Mercat el
proper diumenge 27 de novembre
a les 11:30 hores. Aquests seran els
primers actes del 775è aniversari de la Carta de Poblament, que
arrencarà el 28 de novembre de
2022 i s’estendrà fins al mateix dia
de 2023. Durant tot l’any, la programació cultural de Torrent farà una
picada d’ullet a aquesta històrica
data.

tit matí de jocs de taula com ‘L’illa
prohibida’, ‘Los hombres lobo de
Castronegro’. ‘Carcassone’, ‘Exist,
la mansió sinistra’ o ‘Munchkin’.
Perquè el desenvolupament dels
jocs sigui tan fluid com sigui possible, aquesta activitat comptarà
amb dinamitzadors i dinamitzadores, que són experts en cadascun d’aquests jocs de taula. El dia
29 de desembre de 10.00 a 13.30 h.
L’últim taller serà maquillatge
3D i efectes especials on es juga
amb els límits de la percepció visual i converteix-te en la sensació
de les festes de disfresses creant
il·lusions òptiques, gràcies al domini de tècniques relacionades
amb el volum, els llums i les ombres. El dia 20 de desembre de 9.30
a 13.30 h.

Torrent homenatja l’alumnat amb alt
rendiment acadèmic
l’Ajuntament va acollir l’homenatge
als alumnes i alumnes amb millor
rendiment acadèmic durant el passat curs 2020-2021. En aquesta ceri-

mònia es va fer lliurament de diplomes als i les estudiants d’Educació
Primària, Secundària, i premis extraordinaris de selectivitat.
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ALCÀSSER

BENETÚSSER
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
ARRIBA AL MERCAT
MUNICIPAL

INVERTEIX EN ELS POLÍGONS
INDUSTRIALS PER A SER
REFERENTS

“Des de l’ajuntament estem fent
els deures en matèria energètica i ja hem implementat l’ús
d’energies sostenibles en el poliesportiu i en les renovades
instal·lacions de les piscines.
Ara és el torn del mercat i molt
prompte continuarem treballant
en l’eficiència dels nostres edificis
municipals”, informa l’alcaldessa
de Benetússer, Eva Sanz.
Així, després de la realització
d’un estudi energètic de l’edifici,
el projecte, que compta amb un
pressupost de 124.257 euros, se
centrarà en el tractament de tres
grans aspectes estructurals del
mercat municipal.

L’Ajuntament d’Alcàsser ha dut a
terme diferents actuacions en els
polígons industrials de L’Alter i El
Pla, amb l’objectiu d’impulsar-los
i convertir-los en un referent. «Es
tracta d’un dels motors econòmics
del nostre poble i, des de l’equip
de govern, sempre hem tingut clar
la importància d’invertir recursos
per a la seua modernització», ha
assenyalat l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora.
D’aquesta manera, en totes dues
zones industrials, s’ha apostat
per la regeneració paisatgística i
ambiental de la zona; la millora
de l’enllumenat públic en pro de
l’eficiència energètica i les energies renovables; la millora viària
amb la creació de més aparcaments, nous accessos o vials més
amplis; nova senyalització i identificació de carrers; senyalització
horitzontal i vertical de trànsit; i la
incorporació de la vigilància a través de CCTV connectat a la Policia
Local.
A més, en el polígon L’Alter, s’ha
millorat el sanejament separatiu
de les aigües residuals; mentre
que en El Pla s’ha desenvolupat
una eina web amb informació accessible del polígon industrial.
Per a dur a terme aquestes actuacions, l’Ajuntament d’Alcàsser ha
treballat en la sol·licitud de subvencions a l’IVACE (Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial) per a fer front a la important
inversió que requeria la modernització d’aquestes dues zones industrials.

Millores
El primer d’ells consistirà en la
millora de l’envolupant tèrmica
mitjançant la renovació de tots els
finestrals amb fusteria d’alumini
amb trencament de pont tèrmic
i vidres dobles, un tractament
del material que en lloc d’emetre
energia la reflecteix, la qual cosa
contribuirà a l’estalvi dels consums d’energia. La segona de les
actuacions també estarà centrada
en la millora de l’aïllament tèrmic
amb el muntatge d’una nova coberta sobre l’estructura ja present.
I, finalment, es durà a terme la
instal·lació de plaques d’energia
solar fotovoltaica d’autoconsum
de 10kW, la qual cosa implicarà
la reducció de consum d’energies
fòssils i, per tant, la reducció
d’emissions de gasos efecte
d’hivernacle a l’atmosfera.

Reunió Ajuntament amb Conselleria d’Educació

La Generalitat invertix a Mislata prop
de 20 milions d’euros per a millorar els
centres educatius i construir un nou
BIELSA SOL·LICITA A LA CONSELLERIA MÉS DELEGACIONS PER A PODER INICIAR
LES OBRES EN DIFERENTS COL·LEGIS
Redacción
Amb l’objectiu d’abordar l’avanç de
tots els projectes que a nivell educatiu s’estan desenvolupant o es
desenvoluparan a Mislata, l’alcalde,
Carlos Fernández Bielsa, acompanyat de la regidora d’Educació, Ana
M. Julián, ha mantingut una reunió
en la conselleria d’Educació amb el
Secretari Autonòmic, Miquel Soler.
Entre els temes principals, s’han
abordat les diferents actuacions
del Pla Edificant i diverses reivindicacions importants en diferents
centres educatius de la ciutat, així
com planificar l’obra d’ampliació
del CIPFP. En total, prop de 20 milions d’euros que la Generalitat ha
invertit i invertirà per a la millora
dels diferents centres educatius de

la ciutat i noves construccions.
Pel que respecta al Pla Edificant,
Bielsa ha sol·licitat que s’agilitze
la fase final de la construcció del
nou CEIP María Moliner, que posarà fi a una reivindicació històrica.
Es tracta d’un dels majors centres
educatius de la ciutat, finançat íntegrament per la Generalitat amb
8 milions d’euros, i comptarà amb
prop de 15.000 metres quadrats,
entre aularis, sales d’usos múltiples, pistes esportives, patis coeducatius i zones verdes. Altres obres
de millora que es realitzaran amb
Edificant s’escometran en els CEIP
Gregori Mayans, Jaume I i Almassil,
així com en els tres IES de Mislata, i
per a les quals l’alcalde ha sol·licitat
més delegacions, amb la finalitat

d’iniciar les obres al més prompte
possible.
Altres reivindicacions importants
que s’han traslladat a la conselleria
són la instal·lació de la nova caldera en el CEIP Almassil i ascensors
en l’IES La Moreria i en el CEIP
Gregori Mayans. Així com també
donar una solució definitiva a les
obres que falten per escometre en
el CEIP El Cid, una inversió que al
final s’acostarà als 2 milions d’euros
A més, com va anunciar el Govern d’Espanya, i fa unes setmanes
ha ratificat la Generalitat, Mislata
també ampliarà en breu el CIPFP
per a duplicar els espais de l’actual
centre de Formació Professional,
gràcies a una dotació de 7 milions
d’euros.

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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Un estudi conclou que l’àmfora trobada a la platja del
Puig data del segle IV abans de Crist

D

L. López

esprés d’un any d’espera,
l’àmfora trobada en aigües del Puig de Santa
Maria pel club de busseig A.S.
Trotafons de Puçol fa uns anys,
ja compta amb un estudi complet sobre el seu origen i la seua
utilització.
L’àmfora, que es troba al Museu
d’Arqueologia de Sagunt, és la
peça més antiga que es pot contemplar al museu. Descoberta a
mitjans de juny de 2018 a 17 metres de profunditat en una àrea
de busseig situada davant de la
desembocadura del barranc del
Puig i datada al segle IV abans de
Crist, la peça ibèrica és de terracota, té capacitat per a 25 litres i
pesa 25 kg.
Des de la seua trobada ha estat
tractada per poder ser exposada. En tractar-se d’un jaciment
subaquàtic i davant del risc real
d’espoliació de la peça, es va
procedir a la tramitació del per-

VA SER TROBADA PEL CLUB DE BUSSEIG A.S. TROTAFONS DE PUÇOL AL 2018

Està exposada al Museu d’Arqueologia de Sagunt

mís per a la recuperació, tractament i posterior dipòsit al Museu
Arqueològic de Sagunt, actuant
com a coordinador el Centre
d’Arqueologia Subaquàtica de la
Comunitat Valenciana (CASCV).
Els primers treballs que es van

El 2018 va ser trobada al mar del Puig

fer es van centrar en la prospecció prèvia de l’àrea per comprovar-ne la relació amb les altres
restes trobades; es va realitzar
el seu trasllat a terra i es va estudiar la peça al CASCV. A més, es
va desallar, es van treure algues i

Meliana, poble on més inverteix la
Conselleria d’Educació
EL NOU PAVELLÓ POLIESPORTIU TÉ UNA SUPERFÍCIE
DE 3.098 M2 I UN AFORAMENT PER AMÉS DE 1.700
PERSONES

L

Redacció

a consellera d’Educació,
Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha visitat les obres de
millora del CEIP El Crist de Meliana, l’escola més gran d’aquest municipi de l’Horta Nord i que atén
430 alumnes durant aquest curs.
La Conselleria ha invertit més de
830.000 euros en la reforma de la
cuina i el menjador del CEIP El
Crist i en la millora de la seua accessibilitat.

La consellera va visitar Meliana

Tamarit ha estat acompanyada
per l’alcalde de Meliana, Josep
Riera Vicent; el director general
d’Infraestructures
Educatives,
Víctor Garcia, i el director general
d’Esport, Josep Miquel Moya.
“És un plaer visitar Meliana, i
veure sobre el terreny les millores
d’infraestructures escolars per a la
comunitat educativa del CEIP El
Crist”, ha destacat Raquel Tamarit,
i hi ha afegit: “Aquesta reforma és
un exemple de com la construc-

ció i millora d’escoles i instituts en
col·laboració amb els ajuntaments
donen resultats molt positius per a
l’educació pública i de qualitat”.
L’actuació al CEIP El Crist ha consistit en la remodelació de la cuina i del menjador, la substitució
de la tanca perimetral i la millora
de l’accessibilitat del centre amb
la instal·lació d’ascensors, un a
l’edifici d’Infantil i un altre al de
Primària, així com l’habilitació
d’un espai per a l’escola matinera i
la renovació de la instal·lació elèctrica.
23 milions d’euros d’inversions
La consellera Tamarit ha assenyalat durant la visita que “Meliana és
el municipi on més estem invertint en infraestructures escolars
de tota la comarca de l’Horta Nord
amb aproximadament 21 milions
d’euros que no sols permeten
construir, ampliar o millorar 4
centres educatius, sinó que també
donen feina a més de 500 persones
en el sector de la construcció”.
A més de la millora del CEIP El
Crist, la Conselleria acaba de delegar en l’Ajuntament de Meliana la
reforma i ampliació del CEIP Mediterrani per mitjà del programa
Edificant. Aquesta actuació, en la
qual el departament de Raquel Tamarit inverteix 2,9 milions d’euros,
inclou la construcció d’un gimnàs i
una sala polivalent, així com la remodelació de la cuina i l’ampliació
del menjador, entre altres millores.

altres adherències, i es va restaurar amb el tractament adequat
perquè es pogués recuperar i documentar per ser contemplada al
museu saguntí.
A l’interior de l’àmfora hi havia
una peça circular de suro, per-

Paral·lelament, la Conselleria està
a punt de culminar la delegació de
dues noves actuacions que suposen la construcció de dos centres
educatius nous a Meliana: la creació i construcció de la tercera escola pública del municipi, el CEIP Nº
3, que comptarà amb una inversió
superior als 7 milions d’euros, i la
construcció de nou de l’IES La Garrigosa en una altra parcel·la, una
actuació en què Educació invertirà aproximadament 10 milions
d’euros.
Raquel Tamarit també ha visitat el
nou pavelló poliesportiu multiusos, construït pel departament que
dirigeix amb una inversió pròxima
als 2 milions d’euros. Aquestes
obres estaven parades des de 2012
per anteriors governs autonòmics
i ha sigut durant aquesta legislatura quan s’han adjudicat els treballs que han permés finalitzar
l’actuació.
Nou pavelló
La consellera ha explicat que “des
d’Esport de la Generalitat hem
acabat les obres del nou pavelló que hui recepcionem, i, així,
complim amb una reivindicació
històrica i merescuda del poble.
Aquest treball conjunt entre Conselleria i Ajuntament és el que ens
interessa per a millorar com més
millor els serveis educatius i esportius públics de la gent de Meliana”.
El nou pavelló poliesportiu té una
superfície de 3.098 m2 i un aforament per amés de 1.700 persones.
És un bloc de quatre altures i en
el segon pis se situa una graderia
amb més de 400 seients.

fectament conservada que encaixava amb exactitud a la boca
de l’àmfora, considerant per tant
que era la tapadora o tancament
de la mateixa utilitzada abans de
llançar-la al mar.
Enclavament comercial
El lloc on es va trobar la peça
arqueològica podria haver estat un enclavament comercial o
estar proper. Perquè les condicions orogràfiques de la costa,
farien necessari que els vaixells
en aquella època, fondegessen
en un punt proper i segur. Bé per
a fer tasques de manteniment,
pernoctar o situar-se prop de la
costa per al transvasament de
mercaderies i aprovisionament.
Amb cronologies similars hi
ha documentades d’àmfores similars al llarg de la costa compresa entre la Pobla de Farnals
i Sagunt. Aquest fet mostraria la
importància d’aquesta zona com
a ruta comercial.

FOIOS

EL COLPBOL, L’ESPORT
INCLUSIU QUE HA
TRASPASSAT FRONTERES
Els ajuntaments de Foios i Albalat
dels Sorells s’han unit per a donar suport al projecte EU-Colpol
Erasmus +. Finançat amb fons europeus, aquest esport innovador,
creat pel veí de Foios i professor
d’Educació Física, Juanjo Bendicho, ha aconseguit traspassar
fronteres per trencar les barreres esportives per a les persones
amb discapacitat. I és que aquest
esport inclusiu, mixt i apte per a
totes les edats, que ja s’ha consolidat a nivell nacional, està en plena
expansió per Europa.
“Ha sigut un procés de 25 anys
fins a arribar ací – explica el seu
creador Juanjo Bendicho – Jo estaba de professor d’Educació Física en un col·legi d’Albalat dels
Sorells i m’adonava que, en els
esports tradicionals, malgrat ser
esports col·lectius, tenien moltes
limitacions. En primer lloc, no
incorporen la perspectiva de gènere, és a dir, els equips es divideixen en xiques i xics; però tampoc
afavoreixen el treball en equip i
molt menys la inclusió de les persones amb diversitat funcional o
intel·lectual”.
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de historia

Carniceria Pele en Meliana desde 1920.

P

asado, presente y futuro. Tres
tiempos para analizar el nivel
de comercios en l’Horta. Toda
una aventura partiendo de que este
mes incluimos el Black Friday (esa
campaña de fuera de nuestras fronteras que nadie pensaba que se iba a
establecer en nuestras tiendas…y es
que claro, un descuento, por poco,
merece una campaña). Campañas
para atraer público, clientes, en resumen, ventas.
Desde carnicerías a hornos, tiendas
de ropa, asesorías, bares y tiendas
de flores. Todas y cada una de ellas
se las ingenian, piensan estrategias,
se acercan al cliente, lo personalizan, lo atrapan con descuentos, con
simpatía, con humor y regalos. Ahora cada Navidad más todavía.
Y es que estamos en plena revolución comercial: Black friday, el
teletrabajo, el aumento de querer
vender por las redes sociales, estar
presente a nivel visual, Facebook,
noticias en periódicos, revistas;
ahora todo, absolutamente todo,
vale.
Así lo asegura Gloria Gavilá de Foios
optometrista que ha visto, en estos últimos años, la frecuencia de
clientes que preguntan por internet, cogen citas haciendo un click
para revisarse la vista. Para ella “es
importante estar en las redes, cada
día, es más, por whatsaap, Google,
Instagram. En la óptica hemos notado un crecimiento, pero no descuidamos la parte personal; el contacto
con el cliente es lo primordial para
nosotros. El tema de las campañas
nos basamos en aquellas anuales, las de siempre y las que apoya
la asociación de comerciantes. En
mi sector aplicamos mucho la cita
previa para organizarnos mejor el
tiempo, te puedes planificar mucho
mejor y dedicárselo al cliente, aunque a parte vengan clientes espontáneos o del momento. El apoyo de la
asociación es primordial”, explica.
Por su parte la empresa Click To
Mat, especialistas en materiales de

Ca Mulet de Meliana de 1902, ultramarinos de toda la vida.

LA FUSIÓN DEL COMERCIO ONLINE
Y LA VENTA NOSTÁLGICA EN L’HORTA
LOS COMERCIOS Y EMPRESAS MEDIANAS DE L’HORTA SE HAN MODERNIZADO Y
HAN ENTRADO EN EL SISTEMA DE VENTAS ONLINE, PERO MUCHAS DE LAS PYMES
CONSERVAN EL TOQUE NOSTÁLGICO DE LA VENTA PERSONALIZADA EN TIENDA DE
TODA LA VIDA. AHORA, DE CARA A NAVIDAD, LOS COMERCIOS MODERNOS
Y CENTENARIOS SE PREPARAN PARA SUS VENTAS
Texto y fotos: Redacción

construcción y reformas de hogar,
tuvo un nacimiento inverso. Reme
Chicano, su gerente, asegura que
“nosotros lo hicimos al revés. Nacimos como empresa online en 2018
y luego nos asentamos en Foios
donde abrimos local y atención al
cliente personalizado. Fue al ver la
necesidad del cliente de querer ver
también los materiales ‘in situ’ lo
que nos llevó a abrir la tienda física y por la gran demanda de los
pedidos online y redes sociales. For-

mamos parte de la asociación de
comerciantes que nos ayuda mucho
a campañas y a estar todos a una.
Ahora estamos centrados en el asesoramiento personal del cliente in
situ. Aunque nos piden cita previa
para poderlos atender bien, y conjugamos con la venta online, apreciamos el tú a tú y es donde cerramos
muchos acuerdos”.
La carnicería Pele de Meliana sin
embargo es de esas que quedan

Pastelería Galán de Albal, tres generaciones de pasteleros.

bien pocas, y por desgracia este
mes de diciembre cierra sus puertas para siempre. Es una carnicería
fundada antes del 1920 y que, a lo
largo de los años, ha sido tienda top
en lo que a carnes se refiere. Trato
cercano y buena calidad y precio
los han distinguido. Ahora, el 31 de
diciembre, bajan la persiana por
jubilación. L´horta pierde una joya.
Otra de las joyas que conserva Meliana es Ca Mulet, el ultramarinos
de toda la vida con mistela a granel.
Fachada histórica de Destilerias Pla en Puçol.

Una tienda ubicada desde siempre
en la misma calle y que se fundó en
1902. Según su gerente “nos hemos
ido modernizando y hemos hecho
obras, pero la tienda conserva el
ambiente de siempre. Es la ‘tendeta’ de tota la vida”. Ellos igual que la
carnicería se han ido actualizando
y adaptándose en la medida de lo
posible sin perder su esencia, pero
bien saben que la forma de comprar
y la vida del cliente ha cambiado
mucho.
L’Horta nord y Sud está llena de joyas de comercios. En Albal destaca
la pastelería Galán de toda la vida,
de tres generaciones. Adaptada a
los tiempos de ahora, pero conservando sus raíces o en Puçol destaca
Destilerias Pla que ya sobrepasa los
130 años. Esta empresa es una de
las más conocidas de l’Horta Nord,
situada en un punto estratégico
de la comarca. Su edificio no pasa
desapercibido para nadie que pase
por delante y su aroma de destilería
hace que el viandante se acerque
a curiosear en su interior, que es
como un paseo por la historia. Aun
así y con la historia a la espalda el
comercio local se ha modernizado.
Hay una gran afluencia por la venta
online. Así pues, Pymes y comerciantes defienden la venta por internet y aplauden su crecimiento, pero
al mismo tiempo defienden el trato
cercano, personalizado y valoran la
empatía con cliente.
Los ayuntamientos por su parte han
ayudado también a favorecer este
crecimiento, desarrollando cursos
y formación para que todo aquel
pudiera y pueda fundirse en la venta online. En esta medida, y según
estadísticas, el pequeño comercio
ha sabido adaptarse perfectamente
a esta nueva práctica de venta. Así,
también de alguna forma las asociaciones de comerciantes de los municipios de l’horta tienen un papel
muy importante en el proceso.
Un antes y un después comercial
perfectamente engrasado para funcionar en l’Horta.
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Obres en l’hotel abandonat de la platja

Comencen les obres en l’hotel
apartament de la platja de La
Pobla de Farnals

H

Redacció

an començat les obres
de demolició de l’hotel
apartament situat en ple
passeig marítim de la platja de La
Pobla de Farnals.
Durant 30 anys aquest edifici ha
estat subjecte a litigis i burocràcia.
No obstant això, el mes de juny
passat la Junta de Govern Local
va donar el vistiplau a la llicència
d’obres sol·licitada per l’empresa
propietària de l’immoble. Transcorreguts els mesos d’estiu, on
no està permés fer obres, a principis d’octubre van començar els
treballs de demolició de part de
l’edifici.
En concret, l’obra consisteix en la
demolició d’una zona de l’edifici

perquè està situat dins de la línia
de Costas. Es tracta de la zona
més pròxima al passeig marítim.
Després d’aqueixa xicoteta demolició d’un parell de metres de
l’immoble començaran les obres
del nou hotel que, manté la mateixa disposició sobre el terreny
que l’actual. A més, es podran
aprofitar la majoria dels fonaments. Una vegada començades
les obres l’empresa té un termini
de 24 mesos per a acabar.
El pròxim hotel de quatre estreles, situat en ple passeig marítim
de La Pobla de Farnals on oneja
cada any la bandera blava i la Q
de qualitat, constarà de 130 habitacions, restaurant, gimnàs i piscina.

Camps a l’Horta

La Pobla de Farnals aprova
rebaixes del 70% de l’IBI
El plenari de l´ajuntament de La
Pobla de Farnals aprova rebaixes
de fins al 70% del IBI rústic per a
les parcel·les rurals del terme municipal que no estiguen abandonades.
El problema dels camps abandonats en la zona nord de la comarca
de l´horta afecta negativament als
llauradors per ser focus de plagues
i espècies vegetals invasives.
Les mesures aplicades fins al
moment contemplades als distints ordenaments municipals i a
la Llei de Protecció de l´Horta no
han aconseguit aturar el fenomen
d´abandonament dels camps dels
últims anys, sobre tot aquells que
tradicionalment s´han destinat al
minifundi citrícola.
El nou ordenament de La Pobla
de Farnals permetrà als propie-

taris i propietàries de parcel·les
rústiques declarar tindre les terres
aptes per al conreu per a deduir
un 50% del valor del IBI i fins a un
70% en cas de declarar producció
ecològica.
La norma donarà protagonisme
al Consell Agrari Local en el control del seguiment de l´estat de les
parcel·les agrícoles.
Treballar la terra
En declaracions de l´alcalde i responsable de l´àrea d´agricultura
de l´ajuntament de La Pobla de
Farnals “la bonificació pot ser una
via més efectiva que la sanció davant el greu perjudici que els propietaris de les terres abandonades
estan provocant als llauradors i
llauradores que sí treballen la terra”

La consellera va acudir a La Pobla de Farnals a anunciar les obres

Les obres de la passarel·la sobre
la V-21 a La Pobla de Farnals
començaran en juny
LES OBRES TINDRAN UNA DURACIÓ DE 12 MESOS I EL PRESSUPOST ÉS DE
TRES MILIONS D’EUROS

L

Redacció

a consellera de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat, Rebeca Torró, ha
acudit aquest matí a La Pobla de
Farnals i ha presentat el projecte
de la passarel·la de ciclovianants
sobre l’autovia V-21. Es tracta de
la segona fase de connexió de La
Pobla de Farnals entre els seus dos
nuclis, platja i poble.
La primera fase, el carril de ciclovianants fins a la V-21 es va obrir al
públic el mes de desembre passat
de 2020 i al juny començaran les
obres de la segona fase del projecte, la construcció de la passarel·la

que creuarà la V-21 i portarà fins al
nucli de la platja.
Les obres tindran una duració
de 12 mesos i el pressupost és de
tres milions d’euros. Les obres suposen la prolongació del carril de
ciclovianants per la via de servei
paral·lel a la V-21. La passarel·la
de 4 metres d’ample baixarà just
en la zona pròxima a l’aparcament
de caravanes que l’Ajuntament ha
habilitat a la platja. A més, just en
aqueixa zona hi ha un parc i una
zona de pícnic.
L’alcalde de la població, Enric
*Palanca, ha agraït a la Conselleria
la seua “sensibilitat per unes obres

necessàries i molt demandades
pels veïns de La Pobla de Farnals”
i ha recordat que la passarel·la “no
sols unirà els dos nuclis urbans de
Sa Pobla, sinó que vertebrarà la
comarca”.
Per la seua part la Consellera, Rebeca Torró, ha reafirmat “el compromís i l’aposta ferma de la Conselleria per vertebrar el territori.
Estem destinant fons europeus en
la realització d’aquestes obres de
connexió, que fomenten la mobilitat sostenible, i que a més estan
tenint molt bon acolliment per
part dels veïns on s’estan duent a
terme”, ha explicat la Consellera.
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Quart de Poblet acull el Fòrum
Comarcal sobre Violència de Gènere

EL MERIDIANO L’HORTA

POTS VEURE EL VÍDEO
EN AQUEST ENLLAÇ:

UN ESTUDI REVELA QUE ELS MENORS CADA VEGADA VEUEN PORNOGRAFIA ABANS I LES PONENTS
VAN RECALCAR LA IMPORTÀNCIA D’EDUCAR EN IGUALTAT DES D’EDATS MOLT PRIMERENQUES

Carmen Martínez

María Such

Empar Folgado

Cristina Mora

Marisa Almodóvar

Alcaldessa de
Quart de Poblet

Directora de l’Institut Valencià
de la Dona

Diputada d’Educació de
la Diputació de València

Regidora d’Igualtat
de Quart de Poblet

Alcaldessa d’Alfara del Patriarca i presidenta
de la Mancomunitat del Carraixet

Cristina Civera

Chelo Àlvarez

Beatriz Castaño

Alfonso Felguera

Silvia Tormo

Alcaldessa
de Museros

Presidenta
de l’associació Alanna

Inspectora cap d’UFAM de la Comissaria
de Xirivella, Aldaia i Alaquàs

Inspector de la Comissaria
de Quart de Poblet

Directora
El Meridiano

La primera a intervindre en el Fòrum va ser
María Such, directora
general de l’Institut
Valencià de la Dona,
que va incidir en què des de la Generalitat “portem anys consolidant una
xarxa de recursos per a l’atenció a les
víctimes de violència de gènere i altres tipus de violència sobre la dona,
com la violència sexual. Comptem
amb deu centres Dona 24 hores que
fan intervenció i treballen de manera
itinerant, i també treballem amb les
filles i fills de les víctimes de la violència de gènere. Realitzem des de
l’acompanyament fins a la interposició de la denúncia, tot això oferint una
alternativa residencial per a aquelles
dones que tenen un alt risc de violència de gènere”. En 2015 la Comunitat
comptava només amb 4 centres, en
l’actualitat compta amb 10. Per això,
va afirmar Such que “com més recursos posem a la disposició de les dones
afloren més situacions de violència.
Situacions que ja existien però al no
haver recursos no es coneixien, com
és en el cas d’algunes zones rurals, on
no tenien mitjans per a l’atenció de
víctimes”. La directora general va reivindicar la posada en marxa de nous
recursos perquè aflore una violència
que està oculta. També va parlar de
l’explotació sexual que està en l’àmbit

de la clandestinitat i que per mitjà
del programa ALBA s’ha aconseguit
que dones víctimes de la prostitució
tinguen on acudir fins que no hi haja
una abolició. Such va recordar que en
dues legislatures “hem més que duplicat recursos per a la intervenció i
per a l’atenció de víctimes de violència de gènere i d’una altra mena de
violència cap a la dona”.

t’estime’, que enviarà Diputació a tots
els centres de la província de València; una guia de recursos per a treballar en classe, i finalment, una acció
política. “Respecte a l’acció política,
volem que el Ministeri reserve places
per a aquells estudiants que han patit
violència de gènere al llarg de la seua
etapa escolar, igual que hi ha reserva de places per a les persones amb
diversitat funcional o els esportistes
d’elit. Volem que n’hi haja places per
a aqueixos menors que han patit violència de gènere i que el sistema no
els expulse”, va manifestar Folgado.

que hem de continuar educant als
nostres xiquets i xiquetes, des de ben
xicotets, perquè l’educació en igualtat
siga real i efectiva”. Des de l’any passat
els ajuntaments de la Mancomunitat
compten amb una agent d’Igualtat
que ajuda i coordina tots els serveis i
accions. Almodóvar també va ressaltar que les campanyes que realitzen
en els muncipis mancomunats, “no
sols es queden en un poble arriben als
cinc municipis. Des de 2021 compten
amb una eina més, el Pla d’Igualtat
intern, i continuen treballant per a
millorar dia a dia”.

Per part seua, Marisa
Almodóvar, alcaldessa d’Alfara del Patriarca i presidenta de
la Mancomunitat del
Carraixet, va posar l’accent en el fet
que malgrat els mecanismes existents
continuen faltant recursos i manca de
coordinació. A més, va ressaltar la labor que estan desenvolupant tots els
pobles que formen part de la Mancomunitat, que estan adherits al Pacte
d’Estat així com a la xarxa de municipis contra la Violència de Gènere de la
Diputació. “Gràcies a això rebem subvencions que ens permeten poder fer
campanyes de sensibilització. El balanç que fem és que tot granet d’arena
va fent una muntanya, però és cert

Cristina Civera, alcaldessa de Museros,
va relatar com des de
la seua població combaten aquesta xacra.
L’any 2016 van aprovar un protocol
contra la violència de gènere en el
qual estan reunides totes les entitats
socials del poble: policia local, serveis
socials, centres educatius i els membres del centre de salut. “Al ser un poble relativament xicotet, no arriba als
7.000 habitants, tenim molt bona connexió i davant qualsevol cas de violència masclista podem detectar-ho molt
prompte i podem intervindre”. L’any
2018, Museros va ser un dels primers
pobles a adherir-se a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de

L. López

E

l periòdic El Meridiano, À punt i
l’Ajuntament de Quart de Poblet
van realitzar un Fòrum Comarcal per a parlar sobre violència de gènere. En la trobada es van posar sobre
la taula les polítiques i mecanismes
que estan duent a terme les diferents
administracions públiques. També
es va abordar la necessitat de posar
el focus en la joventut i adolescència,
perquè no es repetisquen conductes i
s’eduque en una igualtat real de manera que siga una eina fonamental en
la lluita contra el masclisme i la violència de gènere.
La
obertura
de
l’acte va comptar
amb la presència de
l’alcaldessa de la població, Carmen Martínez, que va ressaltar el paper de la
Casa de la Dona de Quart de Poblet,
que en 2023 complirà 23 anys. “23 anys
de servei a la ciutadania sent un espai
d’acolliment a les dones, d’ajuda, de
participació, d’assessorament jurídic,
d’assessorament psicològic, de treball
en conjunt contra la violència de gènere per a fomentar la igualtat”. Martínez va ser a més la primera regidora
de la Dona de la localitat, així es deia
la regidoria en els seus inicis.

Empar Folgado, diputada d’educació de la
Diputació de València,
va parlar de Formosíssima, “un projecte
interdisciplinari artístic i educatiu
que té per objectiu traure a la llum la
violència de gènere que pateixen els
nostres adolescents en els instituts de
secundària”.
“Formosíssima va nàixer perquè ens
vam adonar que tots els instruments
que existeixen contra la violència de
gènere són per a majors de 18 anys,
però no per a menors. Aquesta situació volem posar-la sobre la taula i
sobretot educar en el tema de la igualtat, l’amor, la sexualitat, la gelosia, les
pors. En definitiva, emocions que van
despertant-se en aquesta etapa de la
vida”, va explicar Folgado. Formosíssima té diversos vessants: un espectacle artístic molt potent, ‘Carmina
Burana’; un documental, ‘Estime que
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Carmen Martínez, alcaldessa de la població

Gènere de la Diputació i gràcies a les
subvencions que aquesta els fa arribar
tenen més recursos. Civera va destacar que al llarg de tot l’any treballen
amb l’àrea de Joventut en coordinació
amb l’IES i el CEIP per a desenvolupar
campanyes i tallers. A més en dates
puntuals duen a terme accions de sensibilització dirigides a tota la població.
A més, han elaborat una guia de violència sexual i una guia d’igualtat que
està a l’abast de tots els treballadors
municipals. L’acció més recent que estan duent a terme és el protocol local
de coordinació per a la protecció contra la violència de gènere.
L’associació Alanna
no va faltar a la trobada. Chelo Álvarez,
la seua presidenta, va
explicar com va nàixer
aquesta organització i com ha sigut la
seua evolució. “La nostra associació
va ser fundada per dones víctimes
de violència de gènere que decidim
fa 20 anys acompanyar en el procés
d’eixida a altres víctimes. Portem
ateses 11.000 dones i 7.000 menors”.
La presidenta de l’entitat va explicar
davant el públic assistent que “falta
molt per fer en matèria d’igualtat malgrat els avanços. Encara hi ha moltes
dones que no denuncien i altres que
acaben arruïnades després de buscar
lletrats que les defensen. Per això, és
necessària una major especialització i
més recursos per a atendre les dones i
Empar Folgado va explicar el projecte Formosíssima

L’acte va comptar amb la presència d’entitats de la dona de la població

també als xiquets i xiquetes víctimes
de violència de gènere, en aquest cas
violència vicària”.
La labor d’aquesta associació ha traspassat fronteres i porten uns anys
treballant amb l’ONU i denunciant
el síndrome d’alineació parental que
malgrat lleis recents “considere un
desastre de normativa per a nosaltres”, va denunciar Álvarez. La presidenta d’Alanna va posar el focus en la
protecció de la infància. “Un alt percentatge dels nostres fills i filles tenen
trastorns neurològics, com TDAH,
estem lluitant perquè la societat els
retorne el que han patit, que menys
que puguen accedir a graus superiors
i entrar en la universitat!, i així recuperar l’alegria de la vida i les ganes de
continuar”.
Per part seua, Beatriz
Castaño, inspectora
cap de la UFAM de la
comissaria de Xirivella, Aldaia i Alaquàs,
va expressar la seua opinió sobre les
necessitats en el treball policial, “són
necessaris més recursos sobretot
per a controlar als maltractadors”. La
inspectora va aclarir que excepte els
maltractadors que porten el dispositiu Cometa (una polsera que els controla per GPS) “la resta de denunciats
no estan tan controlats com nosaltres
volguérem”. Va esmentar també el fet
que seria bo per al seu treball que les
comissaries disposaren d’un habita-

cle diferenciat en el qual la dona que
vaja a denunciar estiga aïllada de la
possibilitat de creuar-se amb altres
policies perquè no se senta incomoda
i que els xiquets tingueren una zona
en la qual estar entretinguts i curats
mentre que la seua mare declara,
“sense necessitat d’escoltar les coses
desagradables que estan comptant”.
La comissaria de Xirivella ha aconseguit aquest tipus d’habitacle per als
menors.
Altra qüestió a la que també va fer referència Castaño és al baix indexe de
denúncies que hi ha entre la població
més jove. “Els joves tenen normalitzat
el tema de la violència. Algunes xiques no donen importància al fet que
les seues parelles no els deixen que
es posen minifalda o els controlen
el mòbil”. I és que les dones que més
denuncien són les que tenen una edat
compresa entre quasi trenta i els cinquanta i tants anys.
La inspectora cap va exposar a més
que dins de les UFAM existeixen dues
seccions: UFAM investigació, que és
la secció que atén la víctima quan es
presenta en comissaria; i UFAM protecció, que s’encarrega de fer el seguiment exhaustiu.
En la taula de diàleg
va participar Cristina Mora, regidora
d’Igualtat de Quart de
Poblet, que va recalcar
la importància de la implantació de

les polítiques municipals per a previndre i sensibilitzar a la ciutadania
en violència de gènere. “Des de Quart
de Poblet portem molts anys compromesos en aquesta línia de treball
dirigida a tots els àmbits d’actuació:
població infantil, adolescents, gent
jove, gent gran. La igualtat sempre
cal treballar-la de manera transversal”. L’Ajuntament de Quart de Poblet
té un ferm compromís amb el tema
de la igualtat i una llarga trajectòria.
A la creació de la Casa de la Dona fa
23 anys cal afegir que l’any 2000 va
crear una Comissió Ciutadana contra
la violència de gènere, una manera
d’implicar la ciutadania en aquesta
lluita. En 2003 es va confeccionar el
primer pla municipal contra la violència i a partir d’ací s’han elaborat
moltíssims projectes. En 2018 es van
unir a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere
de la Diputació i el mateix any, van
aprovar un protocol d’actuació contra els abusos i les agressions sexuals
masclistes. Ja en 2019 es van unir a la
Xarxa de Municipis Lliures del Tràfic
i l’Explotació de la Comunitat Valenciana. Aquest any 2022, han fet un pas
més en aquesta lluita i han sigut un
dels primers ajuntaments, juntament
amb Albal, a aprovar una ordenança
municipal que en un dels seus títols
combat la tracta i la prostitució amb
finalitats d’explotació sexual. “És una
ordenança abolicionista que tracta de
protegir les víctimes de prostitució i

L’acte va tindre lloc a Quart de Poblet

explotació sexual i que conté sancions
cap als puters”.
Mora referint-se a la Casa de la Dona
va contar que atén i acompanya a les
víctimes mitjançant d’un equip multidisciplinari que segueix els casos
de manera detallada. Jutjat, l’oficina
d’assistència de les víctimes del delicte, centre de salut, serveis socials,
la policia local i el servei jurídic i psicològic de l’Ajuntament, tots lluiten
contra aquest problema. Mora va
destacar que “la Casa de la Dona vela
perquè les víctimes de la població estiguen acompanyades al llarg de tot el
procés”.
En la comunitat educativa també centren els seus esforços des de Quart
realitzen al llarg de l’any una agenda
coeducativa per a tractar la igualtat a
les aules.
Per
part
seua,
l’inspector de la Comissaria de Quart de
Poblet, Alfonso Felguera, va explicar el
protocol d’atenció a les víctimes de
violència de gènere. “Es realitza una
entrevista en un lloc reservat per a
protegir-la i després de formular la
denúncia, passa al Jutjat on resol les
mesures judicials. Hi ha dones que
necessiten protecció les 24 hores del
dia”.
D’altra banda, l’inspector també va
remarcar la importància de les reunions i coordinació amb la comissió
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Per part seua, Chelo
Álvarez, va afegir una
dada sobre quan comencen a veure pornografia els xiquets i
xiquetes. “Als 13 anys, els nostres fills
i filles comencen a veure pornografia i
això és una barbaritat, que no sé com
s’ha de tallar. Però a través de la pornografia s’obri una porta per a aprendre com és la violència contra les dones”. Álvarez va reclamar que existisca
inversió de les administracions en
educació sexual i afectiva per a frenar
abusos sexuals i violència.

L’acte compta amb la participació d’À Punt

d’igualtat que es realitzen per a donar
una solució integral a les víctimes.
A manera de conclusió cadascun dels
participants en el Fòrum va reflexionar sobre el futur en la lluita contra
la violència masclista i sobre quina
importància tenen en aquesta batalla les campanyes de sensibilització i
l’educació en igualtat.
En aquest sentit, María
Such, va fer referència
al fet de treballar des
d’edats primerenques
el tema de la igualtat,
en la importància d’implicar a tots en
la lluita contra la violència masclista i
en acabar amb l’existència del discurs
negacionista d’alguns sobre la violències cap a les dones.
Such va avançar que la campanya
amb motiu del 25N de la Generalitat

d’aquest any intenta posar el focus en
els joves, especialment en ells, perquè
reaccionen quan algun amic fa algun
comentari o realitza alguna acció
masclista. Es tracta d’una campanya
que es difondrà sobretot a través dels
mòbils i les imatges de la campanya,
es podran compartir per whatsapp a
través de stickers. “És important que
els xics tinguen les eines per a poder
dir això no va amb mi i aparten la toxicitat del masclisme”, va puntualitzar.
Cristina Mora va recalcar que no hi ha
una solució màgica
per a aquesta xacra,
“hem de fer esforços
de manera transversal, però és cert
que si eduquem als nostres fills i filles
en la igualtat estem guanyant molt.
Hem de fer-ho mitjançant la coeducació, que és una obligació de tota la

societat i a més és la millor eina per
a viure en un món lliure de violència
masclista”.
Cristina Civera va reiterar el fet que la base
d’aquesta lluita està en
l’educació. “A casa, en
les administracions, en
els col·legis, en els instituts. Tots i totes
hem de transmetre aqueixa coeducació per a acabar d’una vegada per
sempre amb la violència de gènere”.
L’inspector Alfonso
Felguera va concloure
la seua intervenció fent
referència a una cita de
l’OMS que assenyala la
violència de gènere com un problema
prioritari en salut pública que requereix d’intervencions conjuntes de tots
els àmbits de la societat.

Marisa
Almodóvar
va esmentar el fet que
arribar a una societat en la qual homes i
dones tinguen els mateixos drets i obligacions, lliure de violència masclista, “depén exclusivament
d’una societat conscienciada i educada
en valors d’igualtat. Per això, com a societat no pararem de construir el nostre camí amb l’objectiu de construir un
model social basat en el respecte, la
llibertat i la democràcia. Xicotetes accions poden tindre gran impacte en la
fi de la violència contra la dona”.
En últim lloc, Beatriz
Castaño, va recordar
que la violència de gènere és un problema
que existeix des de la
prehistòria, en el qual queda molt

25N
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per fer. “Des que existeix la humanitat
existeix la violència de gènere. Estem
en el camí i la base està en l’educació
dels més xicotets, tant a l’escola com
en la pròpia casa”.
ORGANITZAT PER
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PATROCINAT PER
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La Mancomunitat de
l’Horta Nord celebra
nombroses activitats amb
motiu del 25N
PER ALS JOVES EN EDAT ESCOLAR S’HAN
PLANIFICAT UNA SÈRIE DE TALLERS ENFOCATS A LA
SENSIBILITZACIÓ
a
Mancomunitat
de
l’Horta Nord té pensades
diferents activitats per a
celebrar el 25N, el Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. Des de la
institució destaquen la varietat
d’actes que s’han organitzat i
que han sigut pensats perquè
tots els públics puguen sensibilitzar-se contra aquesta xacra
estructural.
Per als joves en edat escolar
s’han planificat una sèrie de tallers enfocats a la sensibilització
contra la violència de gènere en
els diferents instituts de la zona.
Aquestes activitats permetran
que els escolars prenguen consciència d’aquesta xacra social
que desgraciadament encara costa vides cada any a tot el
món.

silenci i la lectura del manifest
amb motiu del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. Aquest acte
tindrà lloc en la pròpia seu de
la institució i la plantilla de la
Mancomunitat estarà convidada a sumar-se a aquesta activitat.
El president de la Mancomunitat, José Vicente Andreu, destaca “l’esforç que realitzem des de
la institució perquè tots els municipis prenguen consciència
d’una xacra social que encara
continua existint hui dia”.
A més, el responsable de la institució afegia que “la Mancomunitat de l’Horta Nord és un lloc
tolerant i obert, per la qual cosa
animem a tota la població al fet
que participe en els actes organitzats i done suport a la important causa que celebrem el 25 de
novembre”.

Xarrades
D’igual manera, s’han organitzat diferents xarrades en els municipis de la Mancomunitat amb
l’objectiu de divulgar i conscienciar sobre nous tipus de
violències en la parella. Aquesta
activitat per a la Mancomunitat,
és d’especial importància pel
fet que moltes parelles permeten comportaments que veuen
com a normals però que són un
símptoma de noves formes de
violència.
D’altra banda, l’acte més institucional se celebrarà el dia 25
de novembre amb un minut de

Per a tots els publics
Per part seua, la responsable
d’igualtat de la Mancomunitat,
Cristina Civera, destacava que
“des de la Mancomunitat organitzem un any més diverses activitats perquè tots els públics
puguen conéixer el motiu del
25N, conscienciant i educant a
la població sobre un problema
existent i que ha de desaparéixer amb el pas del temps”.
Des de la Mancomunitat conviden a tota la població de la comarca de l’Horta Nord al fet que
participe en aquests actes que
se celebraran sobre el 25N.

Redacció

L

Acto con motivo del 25N el año pasado

‘Per tal que no passe’, en la
Mancomunitat del Carraixet
utilizan la cultura como herramienta
preventiva
EL 23N LOS AYUNTAMIENTOS DEL CARRAIXET LEERÁN UN MANIFIESTO

D

esde la Unidad de Igualdad de la Mancomunitat
del Carraixet se trabaja
por conseguir una igualdad real
entre mujeres y hombres, por
eso durante el año y de manera
transversal a todas las áreas de la
Mancomunitat, se llevan a cabo
diferentes actuaciones. Siguiendo esta línea y para conmemorar
el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, se han
programado algunas actividades.
Los municipios de Alfara del
Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i
Mirambell, Foios y Vinalesa, bajo

el lema “Per tal que no passe”,
acercarán la cultura (libros, música, películas…) a la población
como herramienta de prevención ante cualquier mínimo signo de violencia contra la mujer.
Manifiesto
El 23 de noviembre, de manera
conjunta, todos los ayuntamientos del Carraixet a las 17:00 horas,
leerán un manifiesto para mostrar su rechazo a cualquier tipo
de violencia hacia las mujeres,
en la Plaza Mayor de Almàssera.
Donde también se proyectarán
unos vídeos de concienciación.

Es un acto abierto a la población de todos los municipios de
la Mancomunitat del Carraixet.
También, los días previos al 25N,
se pondrá en las calles unos murales para que la ciudadanía pueda mostrar su rechazo a la violencia a través de la cultura.
La Mancomunitat del Carraixet
apuesta por “políticas igualitarias y actividades que promuevan la igualdad evitando a toda
costa cualquier tipo de maltrato
en cualquier ámbito, velando por
las vecinas y vecinos de los municipios del Carraixet”, han explicado.
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un punt d’informació i es realitzarà un repartiment de materials
de sensibilització entre les persones que acudisquen a sol·licitar
informació.

Alcalde i regideres d’Ajuntament durant un acte de la regidoria d’igualtat (Imatge d’arxiu)

Alboraia commemora
el 25N amb xarrades
i campanyes de
conscienciació
S’OFERIRÀ SERVEI DE LUDOTECA PER A AFAVORIR LA
CONCILIACIÓ

S

ota el lema “ Desfent els
nusos de la violència de gènere” la Regidoria d’Igualtat
de l’Ajuntament d’Alboraia presenta la programació d’activitats
per a la commemoració del 25N.
La Regidoria dirigida per Zeudy Estal impulsa un activitats en
col·laboració amb les associacions que conformen el Consell
dels Dons del municipi, que tindran lloc del 21 al 26 de novembre.
La finalitat d’aquesta campanya
és sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de teixir llaços
d’unió com a eina fonamental per
a acabar amb qualsevol tipus de
violència cap a les dones.
El dilluns 21 de novembre està
prevista a les 18.00 en el centre El Portalet la taula redona
“Dona i Salut: recursos d’atenció
i protecció enfront de la violència
masclista” que comptarà amb la
presència de grans expertes com
són Rosa Guiralt Martínez, Fiscal
Delegada de Violència de Gènere

de València, i Elena Martín López,
ginecòloga i obstetra, ex directora de l’Hospital la Fe de València. Així com amb la intervenció
del Centre Dona 24 hores, recurs
d’atenció integral a dones víctimes de maltractaments, agressió
i/o abús sexual de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat.
Ludoteca
La Taula redona oferirà un servei
de ludoteca/espai per a els menors (prèvia inscripció) per a afavorir la conciliació de les famílies
assistents. El dimecres 23 de novembre, també en el Portalet, es realitzarà un taller d’apoderament
femení amb dos grups prèvia inscripció: de 9.30 a 12.30, o de 16.00
a 19:00h. El taller serà dinamitzat
per la psicòloga de Serveis Socials
i l’equip de la Unitat d’Igualtat.
El dijous 24 de novembre de
10.00 a 13.00 en el Mercat Municipal s’habilitarà per part de la
Unitat d’Igualtat amb el suport de
l’alumnat dels Tallers d’Ocupació,

Espai jove
Aqueix mateix dia, la Regidoria
de Joventut ofereix a les 17.30 en
l’Espai Jove un taller de serigrafia
de “samarretes i xapes contra la
violència de gènere”.
El divendres 25 de novembre se
centrarà en homenatjar les dones
víctimes de violència de gènere
mitjançant una concentració que
tindrà lloc a les 11.30 a la porta
de l’Ajuntament. Durant la concentració s’habilitarà un espai
participatiu perquè la ciutadania
d’Alboraia , unida, puga mostrar
els seus respectes i visibilitzar la
seua repulsa cap a aquesta mena
de violència que vulnera els drets
humans de les dones. La Societat Musical d’Alboraia s’unirà a
l’homenatge a través de la interpretació de peces musicals especialment triades per a l’ocasió.
Després de la concentració, a les
12.00, s’efectuarà la lectura d’un
manifest institucional i durant
tota la jornada els centres educatius d’Alboraia s’uniran a la commemoració realitzant una activitat comuna en el seu centre.
Perspectiva de gènere
Finalment i com a colofó , el
dissabte 26 de novembre en el
Port Esportiu de Port Saplaya
l’Associació Voluntaris de la Mar
realitzarà un taller ( prèvia inscripció) que sota el títol “Activitats
nàutiques amb perspectiva de gènere a través del voluntariat” busca el foment de l’esport inclusiu i
l’apoderament femení.
En paraules de Zeudy Estal “per
a l’Ajuntament d’Alboraia la lluita contra la violència cap a les
dones va més enllà del 25N no
obstant això, el 25N és una data
imprescindible en la qual volem
mostrar el compromís del poble
d’Alboraia en la lluita per la seua
erradicació de la violència de gènere. Per aqueix motiu, convidem
a tota la ciutadania d’Alboraia a
“desfer els nusos de la violència
de gènere participant en les activitats proposades”.
Més informació: Unitat d’Igualtat
96 186 93 03 igualtat@alboraya.
com
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Burjassot, compromès en la
lluita contra la violència de
gènere

D

Redacció

es de l’àrea d’Igualtat i Feminisme de l’Ajuntament
de Burjassot, dirigida per
l’Alcalde del municipi, Rafa García, s’ha elaborat una programació cuidada i compromesa amb la
lluita contra la violència de gènere per commemorar, el proper 25
de novembre, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
Una sèrie d’activitats per lluitar
amb aquesta xacra que van començar divendres passat amb
l’espectacle Migrare de la companyia Maduixa. El dilluns 21 de
novembre a la Casa de Cultura de
Burjassot tindrà lloc la conferència impartida per Ana Bernal Triviño “Violència de gènere i llenguatge no sexista”. La conferència,
que començarà a les 18.30 hores,
està destinada a tota la ciutada-

nia i és d’accés lliure i gratuït.
La següent cita serà el dia 24,
el Centre Cultural Tívoli acollirà
a les 19 hores l’obra de teatre
“Mira’t al Mirall”, representada
per l’associació Teatral Paraules i
Dones. Ja el 25 de novembre, Dia
Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones, serà el torn de la lectura a
les portes de l’Ajuntament del
manifest institucional per reivindicar aquesta lluita i homenatjar
les víctimes. A la tarda, a partir
de les 18 hores els i les interessades podran viatjar a València per
participar a la Manifestació multitudinària que es realitza cada
any pels carrers del centre de la
ciutat. Per viatjar al bus que sortirà de la Plaça de l’Ajuntament de
Burjassot cal inscriure’s a accionsocial@burjassot.es
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Redacció
mb motiu de la commemoració del ‘Dia Internacional
de l’Eliminació de la Violència contra la Dona’ el proper 25 de
novembre, l’Ajuntament de Torrent
impulsa la campanya Torrent alça
la veu contra la violència de gènere , la qual ofereix un programa
d’activitats complet de sensibilització i prevenció per a tots els públics
del 21 al 25 de novembre, incloenthi tallers, projecció de pel·lícules,
xerrades, debats o actuacions en
directe, entre d’altres.
“Amb aquesta campanya volem fer
ressonar la nostra veu, ocupant els
espais públics per donar visibilitat
a aquesta problemàtica i reivindicar un esforç col·lectiu general que
desemboqui en el reforçament de
les polítiques d´atenció i protecció a
les víctimes de violència de gènere
“, explica la regidora d’Igualtat, Marina Olivares. L´edil també remarca
“la importància de fer arribar a tota
la societat el missatge, per la qual
cosa hem elaborat una programació
accessible a tots els públics, perquè
entre totes i tots puguem impulsar
aquest canvi”.
Les activitats, que seran gratuïtes i
de lliure accés, començaran el proper dilluns 21 de novembre amb la
posada en marxa de la iniciativa de

A

ACTUALITAT

2022

‘Torrent alça la veu contra
la violència de gènere’ en
commemoració del 25 N
ES DESENVOLUPARAN ACTIVITATS DEL 21 AL 25 DE NOVEMBRE
comerços segurs ‘100% amb el comerç de Torrent contra la Violència
de Gènere’, consistent en el repartiment de material gràfic de sensibilització i prevenció als establiments
de la ciutat, on romandrà exposat
per conscienciar la ciutadania i oferir informació bàsica sobre els procediments que cal adoptar en cas de
ser coneixedor o víctima d’un cas de
violència.
Llei
Aquell mateix dia, a les 18:30h,
s’estrenarà el podcast sobre la violència de gènere i masclista La violència sexual: Claus de la nova llei
del NOMÉS SÍ ÉS SÍ, que comptarà
amb la participació de la fiscal especialitzada en violència de gènere i

portaveu de la Fiscalia Provincial de
València, Susana Gisbert, que posarà a disposició de l’audiència tot
el coneixement i experiència sobre
aquesta temàtica.
Coeducació
Dimarts 22 de novembre, denominat ‘Dia per a la Coeducació’, fins a
600 alumnes dels centres escolars
de Torrent, pertanyents a 5è i 6è de
primària i 1r i 2n de l’ESO, participaran al contacontes ‘Stop Violència’ i als tallers sobre el bon tracte
i violència digital organitzats pel
consistori torrentí, per tal de sensibilitzar les noves generacions sobre
les diferents formes que adopta la
violència.
El programa continuarà dime-

cres 23, d’11:30 a 12:30h, amb
el taller online ‘Planta de cara a
l’assetjament al carrer’, l’objectiu
del qual és posar a disposició de
la ciutadania els mecanismes per
detectar i intervenir de manera segura quan s’experimenti o presenciï situacions d’abús al carrer. Per
participar en aquesta activitat cal
inscriure’s al portal d’inscripcions
de l’Ajuntament (inscripcions.torrent.es). Unes hores més tard, a
les 18:00h, el Centre d’Informació
Juvenil acollirà el taller pràctic de
microperformance ‘Reflexió artística sobre la violència del llenguatge contra les dones’ i, a les 19:30h,
tindrà lloc la performance d’entrada
lliure ‘ El PAM! de cada dia’, que estarà a càrrec d’Irene Chuliá i Marta
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de las Heras.
Dijous 24 serà el torn de la projecció del film ‘Princeses’, de Fernando
León de Aranoa, en una sessió de
cinema fòrum sobre dones i prostitució que començarà a les 18:00 ha
la Casa de la Dona i comptarà amb
un debat en finalitzar la pel·lícula.
Tot seguit, a les 20:00h, es presentarà la nova edició de la campanya
‘Punt Violeta Faller’, la pionera iniciativa de l’Ajuntament de Torrent
en col·laboració amb les comissions
falleres, que té com a objectiu oferir
suport i assessorament a les víctimes de violència de gènere durant
la celebració de les festes.
Marxa
El matí del divendres 25 comptarà
amb el taller de manualitats ‘Personalitza la teva xapa contra la violència’, que se celebrarà de 10:30 a
12:30ha la plaça Bisbe Benlloch. En
finalitzar aquesta activitat, es farà
l’acte institucional de rebuig a la violència contra les dones, amb la lectura del manifest i el tradicional minut de silenci als voltants de l’edifici
consistorial. Com a colofó a la programació, se celebrarà la marxa reivindicativa pels carrers de Torrent
‘NO A LA VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES’, que culminarà amb el posterior homenatge a les víctimes.
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l’Horta Sud.
El primero de los actos de la campaña de la Mancomunitat por el
25N fueron dos charlas de la psicóloga e influencer Isa Duque, más
conocida como “La Psico Woman”.
Las ponencias, que congregaron a
más de 500 personas, se celebraron
en Massanassa y Aldaia y en ellas
se profundizó en la relación de la
Generación Z con las redes sociales
y la violencia machista entre otros
muchos temas.

Presentación de las jornadas

‘La violencia de género
digital es real’, campaña
de la Mancomunitat de
l’Horta Sud
DOS CHARLAS DE “LA PSICO WOMAN”, JORNADAS
TÉCNICAS O LA MARCHA COMARCAL SON ALGUNAS
DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS

L

a Unidad de Igualdad de la
Mancomunitat de l’Horta Sud
ha lanzado la campaña “La
violencia de género digital es real”
con motivo del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. La campaña consta
de un programa de actividades entre las que destacan dos charlas de

la psicóloga e influencer “La Psico
Woman”, varias jornadas dirigidas
a personal técnico de los ayuntamientos de la comarca y una marcha contra la violencia machista
que, bajo el lema de “Agermanades
contra la violència masclista”, recorrerá el próximo domingo 27 de
noviembre varios municipios de

Víctimas de violencia
Para el mes de noviembre, desde
la Unidad de Igualdad de la Mancomunitat de l’Horta Sud se han
organizado también unas jornadas
técnicas en dos sesiones para la
asistencia local a víctimas de violencia de género digital. En la primera
de estas sesiones, que se celebró el
17 de noviembre, el objetivo principal fue que el personal técnico de la
comarca conociera cómo atender
correctamente a las víctimas de la
ciberviolencia machista. Para ello,
se contó con el perito informático y
presidente del OEDI (Observatorio
Español de Delitos Informáticos),
Salvador Semper, y representantes
del Centro Mujer Rural de Yátova.
La segunda sesión estará más enfocada a cómo enfrentar la violencia de género digital. Para ello, una
serie de profesionales proporcionarán herramientas a los técnicos y
técnicas de la comarca para encarar estas situaciones y proveer a las
mujeres que la sufren de mecanismos de defensa ante estos ataques
a través del entorno digital. Entre

las ponentes se contará con Elisa
García-Mingo, profesora e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, Laia Serra, abogada y activista, y una representante
del colectivo Donestech, colectivo
que investiga e interviene en el
campo de las mujeres y las nuevas
tecnologías.
El 25 de noviembre en la sede de
la Mancomunitat de l’Horta Sud se
leerá el manifiesto para la eliminación de la violencia contra las mujeres y se guardará un minuto de
silencio en recuerdo de todas las
víctimas mortales fallecidas a consecuencia de la violencia de género.
Los actos entorno al 25N organizados por la Mancomunitat seguirán
con la marcha comarcal “Agermanades contra la violència masclista” que se celebrará el domingo 27
de noviembre. La caminata tendrá
tres puntos de salida y recorrerán
los municipios de Albal, Catarroja,
Massanassa, Paiporta, Benetússer,
Sedaví y Alfafar, municipio que acogerá el acto final en la Plaza Poeta
Miguel Hernández.
Sistema VioGén
Para finalizar, se celebrará una
mesa redonda sobre el sistema VioGén, un sistema impulsado desde
el Gobierno de España destinado
al seguimiento y protección de las
mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos e hijas que este
año cumple 15 años. La efeméride servirá para analizar el funcionamiento de este método y poder
transmitir al personal técnico municipal de los ayuntamientos de

EL MERIDIANO L’HORTA

la comarca experiencias y posibilidad de resolver dudas sobre su
aplicación. Para ello se contará con
expertos de la Policía Nacional y
Guardia Civil y un juez especialista.
También dentro de la campaña
del 25N, la Unidad de Igualdad de
la Mancomunitat está impartiendo
talleres sobre la violencia de género
digital en diferentes centros educativos de la comarca. Los talleres,
que se realizaran a lo largo de este
curso escolar, están dirigidos al
alumnado de 3º de la ESO y hasta
diciembre ya hay concertadas casi
50 citas.
Unidad de igualdad
“La violencia de género digital es
real y desde la Mancomunitat se
ha desarrollado un programa muy
completo por el 25N para visibilizarla”, ha declarado Maribel Albalat, presidenta de la Comisión de
la Igualdad de la Mancomunitat.
“La Unidad de Igualdad ha querido
darle a este tema todos los matices
posibles: llegando a la población
joven y también al personal técnico”, ha afirmado Albalat.
Por su parte, el presidente de la
Mancomunitat de l’Horta Sud, José
Francisco Cabanes, se ha mostrado
“muy satisfecho con la campaña
del 25N de la Mancomunitat” y ha
destacado que el principal objetivo
de la entidad comarcal es “facilitar
la vida a los ayuntamientos y por
tanto a sus ciudadanos, por eso
ofrecemos formaciones sobre sistema como VioGén o sobre cómo
afrontar las ciberviolencias machistas”.
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Alcàsser denuncia la
violència contra les
dones amb el 25N
L’AJUNTAMENT HA PREPARAT UNA PROGRAMACIÓ DE
CONSCIENCIACIÓ I DENÚNCIA DE LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE PEL 25N
Redacció

L

a Regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament d’Alcàsser ha
organitzat, amb motiu del
25N, una programació basada
en la conscienciació, la visibilització i la denúncia de la violència de gènere. «Una xacra social
que, des de 2003, registra 1.165
dones assassinades en mans de
les seues parelles o exparelles.
En aquests moments, estem sent
testimonis d’un increment dels
casos d’agressió sexual i violacions a joves, agressions múltiples, violència sexual a través
de les xarxes socials, la generalització del porno en les xarxes

Des de les
administracions
donem resposta de
protecció a les víctimes,
de persecució als
agressors i, sobretot,
de sensibilització i
conscienciació

o la violència vicària, l’exercida
sobre els fills i filles», ha assenyalat Cristina Lucendo, regidora
d’Igualtat.
Per això, ha afegit, «és el nostre deure, des de l’administració,
dotar d’eines a la ciutadania perquè sàpia detectar i com actuar
davant aquestes situacions».

Així, la programació amb motiu del 25N arrancarà aquest
dissabte, 19 de novembre, amb
la dansa ‘Nimbes’ de Fil d’Arena
que parla sobre l’apoderament
de les dones (19.00 h). Dies més
tard, el 22 de novembre, serà el
torn del cinefòrum ‘Refugiado’
de Diego Lerman que aborda el
tema de la violència de gènere
(18.30 h).
El dimecres, 23 de novembre, a
les 18.30 h., es realitzarà el taller
formatiu ‘Llenguatge inclusiu i
no sexista’; mentre que el dijous,
24 de novembre, es presentarà
la Guia de Prevenció, Detecció
i Actuació en casos de Violència
Sexual en l’Era Digital’, publicada per l’Ajuntament d’Alcàsser
(18.00 h).
A continuació, començarà la
taula redona ‘La violència masclista, una violència estructural’,
que estarà moderada per la regidora d’Igualtat d’Alcàsser, Cristina Lucendo, i comptarà amb la
participació de Nati Fajardo, directora del Pla de Coeducació de
la Conselleria d’Educació; Rosa
Giralt, fiscal contra la violència
de la dona; la periodista María
Iranzo; i l’associació ‘Clásicas y
Modernas’.
Totes aquestes activitats es desenvoluparà al Centre Cultural.
El mateix 25 de novembre, a les
17.00 hores, eixirà, des del Parc
de la Trobada, l’autobús que
l’Ajuntament d’Alcàsser ha contractat per a assistir a la manifestació convocada a València.
Els actes continuaran el 26 de
novembre, al Centre Cultural,
amb el teatre ‘Històries amb
minúscules’ de Kala Teatre,
destinat a públic jove i adult.
16 dones de diferent edat, classe social i ideologia mostraran
vivències del passat que serviran per a canviar el present. El

27 de novembre, a la plaça del
Castell, a les 13.00 hores, es procedirà a la lectura del manifest
institucional. Durant l’acte, es
llegiran també textos i poemes.
Col·laboren el Taller Municipal
de Teatre, el Taller de Lectura
Carmelina Sánchez Cutillas, el
Taller de Lectura Llegir i Gaudir
i Tyrius Alcàsser.

Així mateix, en el marc del
25N, s’estan duent a terme tallers de prevenció de violències
masclistes i sexuals als centres
de primària públics d’Alcàsser
i a l’institut. Els tallers es basen
a desmuntar els mites de l’amor
romàntic en la xarxa; educar en
igualtat; i prevenció de la violència sexual offline i online.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha posat l’accent en la
importància que «des de les administracions donem resposta
de protecció a les víctimes, de
persecució als agressors i, sobretot, de sensibilització i conscienciació perquè cap dona ni cap
menor muira en mans de la seua
parella o exparella».

ANUNCIA’T

El teu periòdic gratuït amb una distribució de 20.000 exemplars

AMB NOSALTRES
PER MOLT POC
DÓNA VISIBILITAT

AL TEU NEGOCI
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Almàssera sensibilitza
a la ciutadania amb
motiu del 25N
TINDRÀ LLOC A LA POBLACIÓ TAMBÉ UNA OBRA DE
TEATRE DESTINADA A ADOLESCENTS I PÚBLIC EN
GENERAL
Redacció

L

a Regidoria d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament
d’Almàssera pretén sensibilitzar i conscienciar els veïns
i veïnes del municipi davant de
l’arribada del 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència
contra les Dones i per això ha organitzat una sèrie d’activitats amb
l’objectiu que no es normalitze
este tipus de violència i que l’alçar
la mà siga només per a dir basta.

El dimarts 22 de novembre la
companyia de teatre El Terral
oferirà als escolars infantils i de
primària una representació que
porta per títol ‘¿A què jugamos?’.
En la que els protagonistes d’esta
història, Lola i Lolo, es plantegen
a què poden jugar junts, de quina
forma, i què podrien fer cada uno.
El joc, que és fonamental per al
desenrotllament i l’aprenentatge
dels xiquets, ho és també per a
aportar una consciència d’igualtat
entre ells. Es realitzarà un primer

passe a les 10 del matí i un segon
a les 11 en el centre cultural del
municipi.
A continuació, El Terral oferirà
també una altra obra de teatre
destinada a adolescents i públic
en general anomenada ‘Latidos’
en la que un iceberg que representa com sobre una base invisible i naturalitzada de pràctiques
violentes (el xantatge emocional,
la culpabilització, l’anul·lació o els
micromasclismes) , se sustenten
altres formes de violències visibles

Concentració a l’Ajuntament el passat 25N

Campanya escolar sobre la igualtat

i més extremes (agressions, abusos o amenaces) .
I el dimecres 23 de novembre a les
17 hores i en la Plaça Major tindrà
lloc l’acte cridat ‘Por tal que no
pase’ en el que es farà la lectura
del manifest contra la violència de
gènere i el posterior visionat de vídeos sobre esta temàtica
Este acte comptarà amb la presència d’associacions de dones de la
comarca del Carraixet Asunción
Pérez, Regidora d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament d’Almàssera

considera “necessàries este tipus
d’activitats para conscienciar a la
ciutadania i visibilizar este gran
problema de la violència contra
les dones contra el qual tots tenim
que luchar”.
Ramón Puchades, alcalde
d’Almàssera pensa que “es fonamental l’educació des d’edats
primerenques en valors i en el
respecte a les dones perquè estos
xiquets quan cresquen estaran
conscienciats i sabran que actituds no es deuen tener”

Moncada reclama a
Educació un nou IES
CONCENTRACIÓ A LA POBLACIÓ
Redacció

L

’Ajuntament de Moncada
encapçalat per l’alcaldessa,
Amparo Orts i membres de
la corporació municipal s’han
sumat davant les portes del Palau dels comtes de Rótova, seu
del consistori a l’acte reivindicatiu convocat per l’AMPA de l’IES
Tierno Galván pel qual exigeixen
‘Nous IES ja’ i que ha reunit prop
de 200 persones entre professors,
pares i alumnes.
Els assistents, vestits amb armilles grogues, han reclamat a la
Conselleria d’Educació la construcció d’un nou IES i l’execució
de l’ampliació de l’actual institut
alhora que han exigit dotació pressupostària dins del Pla Edificant.
L’edifici actual de l’institut Tierno
Galván es va construir al seu moment per albergar uns 700 alumnes, i actualment sobrepassa la
seua capacitat.
A l’acte de concentració ha intervingut l’alcaldessa, Amparo
Orts, que ha expressat el seu compromís amb les reivindicacions
justes de la comunitat educativa
en exigir a la Conselleria les millores que Moncada necessita. En
aquest sentit, la primera edil ha
assenyalat que està esperant que
per part de l’administració educativa es respon a l’oferiment d’un
terreny de 9.000 metres quadrats
a la zona de Masies per albergar
l’IES. Orts també ha indicat, que a
més d’aquest terreny, l’ajuntament
disposa de més sòl dotacional que
podria acollir l’institut. Tot i això
l’alcaldessa ha indicat que en cas

de no encaixar els espais amb què
actualment es disposa, es podria
estudiar una possible modificació del PGOU per qualificar una
parcel·la.
Per la seua banda, el director
de l’IES Manolo Garcia ha recordat que ja fa uns quants anys que
exigeixen millores al centre i que
estaran vigilants perquè es compleixi aquesta reivindicació.
Mapa escolar de Moncada
El mapa escolar de Moncada atén
un total de 2.384 alumnes dels
quals 381 són d’educació Infantil,
988 de Primària i 1015 de Secundària distribuïts a tres centres públics, 2 concertats, un institut públic i dos concertats.
La inversió directa de l’Ajuntament
de Moncada als centres educatius
del municipi ha assolit aquest any
els 285.000 euros en subministraments, material d’oficina i didàctic, així com diverses tasques de
manteniment. Pel que fa al capítol
de subvencions a les ampas, l’àrea
d’educació concedeix un total de
31.500 euros, 25.000 dels quals
corresponen a les associacions de
centres públics i 6.500 a les ampas
en general.
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‘Benetússer libre de toda violencia de
género’, campaña para el 25N
PROYECCIÓN Y CHARLA COLOQUIO DEL DOCUMENTAL ‘EL PROXENETA. PASO
CORTO. MALA LECHE’ DE LA ESCRITORA, ACTRIZ Y GUIONISTA GANADORA DEL
PREMIO GOYA, MABEL LOZANO
Redacció

L

a lucha contra la violencia
de género en Benetússer
nunca se detiene por lo que,
coincidiendo con la celebración
del 25N, desde el ayuntamiento
se ha organizado una completa
programación de actividades del 9
de noviembre al 13 de diciembre.
“Charlas, exposiciones, proyección de documentales, jornadas
informativas, marchas, teatro y un
larguísimo etcétera para tratar la
violencia machista desde diversas perspectivas y concienciar a
la ciudadanía para hacerla desaparecer, de una vez por todas, de
nuestra sociedad”, informa la concejala del área de Igualdad, Ana
Martín Valero.
Tras la celebración de encuentros con la sexóloga Patt Oliver y
el desarrollo de una campaña de
sensibilización y prevención en
centros de secundaria, la semana
más intensa dará comienzo el 22

de noviembre con un café-tertulia
‘La agenda feminista y el activismo de las mujeres’ organizado
por la Agrupación Socialista de
Benetússer. Y al día siguiente será
el turno de la inauguración de la
exposición fotográfica ‘Mujeres en
Lucha’ de Amnistía Internacional
a las 19 horas en el Centre Cultural
el Molí.

volver a invitar a la ciudadanía a
reunirse en la plaza del Ayuntamiento para condenar el abuso, la
violencia que mina el espíritu, los
golpes y asesinatos por razones de
género, que no tienen cabida en
una sociedad igualitaria que queremos construir en Benetússer”,
indica la alcaldesa de la localidad,
Eva Sanz.

Marcha contra la violencia
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, el ayuntamiento organizará en colaboración con los centros educativos de
la localidad una marcha contra la
violencia machista que realizará
un recorrido por el municipio al
que se irá sumando el alumnado
hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento para la realización del acto
institucional con la lectura del
manifiesto.
“Este 2022, por fin, podemos

Teatro contra la violencia
Finalmente, para completar el día
a las 22.30 horas se pondrá en escena ‘Matriu’, obra teatral contra
la violencia de género dirigida por
Marian Villaescusa.
El domingo 27 de noviembre tendrá lugar la III Marcha conjunta
de los Pueblos Contra la Violencia
Machista en la que se darán cita
los municipios de Alfafar, Albal,
Benetússer, Beniparell, Catarroja,
Lloc Nou de la Corona, Massanassa, Paiporta y Sedaví. Las comitivas, que en el caso de Benetússer

saldrá desde la plaza del ayuntamiento a las 9.30 horas, se encontrarán en la plaza Miguel Hernández de Alfafar para disfrutar de
una batukada y de un almuerzo
popular, tras el cual se realizará el
acto conmemorativo con performance ciudadana.
Como colofón tendrá lugar la actuación de Pool Jazz con el pintado de un cuadro en directo que se
subastará en favor de la asociación
ALANNA.
Prostitución
Siguiendo con la programación,
el 30 de noviembre se presentará
a la ciudadanía en el CC EL Molí
la ordenanza municipal contra la
Prostitución y la Trata con fines de
Explotación Sexual, seguido de la
proyección y charla coloquio del
documental ‘El Proxeneta. Paso
corto. Mala leche’ de la escritora,
actriz y guionista ganadora del
premio Goya, Mabel Lozano.
Información sexual
Finalmente, el 13 de diciembre se
llevarán a cabo unos talleres sobre
información sexual en entornos
TICs dirigidos al alumnado de 1º y
2º de la ESO en los centros educativos de Benetússer. El objetivo de
estos talleres es atajar y frenar las
actitudes machistas de las nuevas
generaciones de jóvenes, al mismo tiempo que concienciar en la
igualdad.

ALAQUÀS

ACOLLIRÀ L’EXPOSICIÓ DE
LEGO MÉS GRAN DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Alaquàs acollirà l’exposició de
Lego més gran de la Comunitat Valenciana. «Castell Brick d’Alaquàs
– Trobada de fans de Lego» ocuparà la major part de les dependències del monument històric
i comptarà amb milers de peces,
una secció de pannells expositius,
un mosaic de més de dos metres,
taules amb visió de 360 graus i un
betlem ampliat
L’Associació Valencians Aficionats
als Bricks de Construcció (ValBrick) i l’Ajuntament d’Alaquàs
posaran en marxa aquesta exposició que es podrà visitar el 3 de
desembre al 15 de gener de 2023
al Castell d’Alaquàs.. La inauguració se celebrarà el divendres 2 de
desembre.
Enguany s’exposarà la mostra
amb major quantitat de peces exposades i la més extensa fins el
moment de tota la Comunitat Valenciana.

25N DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
9.30 h / Marcha contra la Violencia Machista
con la participación del alumnado de los centros
educativos de Benetússer y de la ciudadanía.
10. 30 h / Acto Institucional: Lectura del
Maniﬁesto por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
> Plaza del Ayuntamiento.

27 DE NOVIEMBRE

BENETÚSSER
BENETÚSSER LIBRE
LIBRE DE
DE TODA
TODA

VIOLENCIA
VIOLENCIA DE
DE GÉNERO
GÉNERO
PROGRAMACIÓN
DEL 7 DE NOVIEMBRE
AL 13 DE DICIEMBRE

23

9.45 h / Marcha Pueblos Contra la Violencia
Machista.

30 DE NOVIEMBRE
17.30 h / Acto Institucional: Presentación de la
Ordenanza contra la Prostitución y la Trata con ﬁnes
de Explotación Sexual.
Proyección y charla coloquio del documental
‘El Proxeneta. Paso corto. Mala leche.’
> Centre Cultural el Molí > c/ del Molí, 30.
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MEDI AMBIENT

CATARROJA COMENÇA
L’ADEQUACIÓ DE LES MOTES
DEL PORT QUE DURARAN 8
MESOS
Concentració i minut de silenci per les víctimes de violència de génere

Catarroja presenta la seua programació per a la
jornada reivindicativa del 25N
PER SEGON ANY, LA RECONEGUDA ARTISTA ADA DIEZ HA SIGUT L’ENCARREGADA DE REFLECTIR EN EL
CARTELL DEL 25N A CATARROJA TOTA UNA SÈRIE DE SENTIMENTS SOTA EL NOM DE ‘FARTES’
Redacció

L

’Ajuntament de Catarroja ha
posat en marxa la campanya pel 25N, ‘Fartes’, amb la
presentació d’una programació
de gran nivell encapçalada per un
cartell únic creat per la reconeguda
artista gràfica Ada Diez. Una vegada més la programació es completa
amb una àmplia oferta de tallers i
conferències, així com amb la participació de les diferents organitzacions feministes del municipi.
“A través de ‘Fartes’ volem mostrar
el reflex de com ens sentim les dones. Fa ja temps que ens hem adonat que no importa edat, creences,
raça o sexualitat, la violència de gènere és una cosa que afecta transversalment a totes en la seua més
àmplia diversitat. L’única manera
de posar-li fre és alçar la veu i servir
d’escut que es reforça en comunitat
amb sororitat. En els diferents actes
que organitzarem durant aquests
dies volem llançar aquest missatge”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.
Abans del 25N des de la regidoria
s’han programat tota una sèrie de

tallers i formació, però serà aquest
25 de novembre quan tinga lloc
l’acte més significatiu. Una vegada
més s’ha optat per oferir dos torns
per a la lectura del manifest del Dia
Internacional de l’eliminació de la
violència contra les dones. D’una
banda, al matí a les 12 hores a la
porta d’Ajuntament i a la vesprada,
en el mateix lloc a les 17 hores, en
aquest cas amb la interpretació del
grup teatral, Empoderament a Escena.
Escola Municipal de Feminisme
Un altre dels plats forts de la programació serà la Escola Municipal
de Feminisme que tindrà lloc l’1
de desembre a les 18 hores en el
TAC Catarroja i que en aquest cas
comptarà amb la ponència ‘Discapacitat i Feina’ oferida per la Xarxa
de Dones amb Discapacitat.
Tallers i formació
Els primers tallers que completaran la programació començaran
el divendres 18 de novembre. En
primer lloc, amb una taller dedicat a ajudar a les dones en la cerca d’ocupació i d’oportunitats per
a emprendre, de 10 a 12 hores a

l’Escola de Persones Adultes amb
inscripció prèvia en igualtat@catarroja.es. El 21 de novembre tindrà
lloc en el mateix espai l’activitat
‘Ganxet contra la violència de génere’ a les 10.30 hores.
El 22 de novembre la regidoria
d’Impuls Econòmic ha programat
a les 18 hores en el TAC una taula
redona d’Inclusió Laboral, amb la
participació de Toni Zamorano,

L’única manera
de posar-li fre a la
violència de gènere és
alçar la veu”, explica
Lorena Silvent,
vicealcaldessa de
Catarroja

president de la ONGD Formació
Senegal, Diego Soliveres, founder de l’empresa Timpers i Mayka,

dona amb diversitat intel·lectual.
L’endemà, la UPCCA organitza el taller sobre psicofàrmacs i
mètodes per a relaxar-se: “Trenca
l’estigma: El consum de drogues
en dones’, que es realitzarà en les
instal·lacions de Benestar Social en
l’avinguda Jaume I, amb inscripció
prèvia en upcca@catarroja.es.
Taller d’Autodefensa
Després de la commemoració de
25 de novembre, el dia 26 es realitzarà un Taller d’Autodefensa destinat a dones d’entre 16 i 30 anys en
el pavelló municipal, amb inscripció en la web municipal. El 27 de
novembre partirà la III Marxa dels
pobles contra la Violència Masclista que eixirà des de l’Ajuntament de
Catarroja.
Finalment, el teatre serà el que
tancarà la programació, el 2 de desembre a les 17,30 hores en el TAC
Catarroja amb la representació,
‘Teatre de Caixó: Com quedem?’.
Es tracta d’una obra de teatre dirigida a un publique adolescent que
posa el focus en com es constitueixen les relaciones sexe afectives en
l’adolescència.

Han començat els treballs de restauració de les motes dins del canal del Port de Catarroja. Aquesta
acció promoguda per la regidoria d’Agricultura consisteix en el
desbrossament i reparació de les
motes, entre els trams que van
del motor del Alfafarenc fins el
terme de València. “La compatibilitat d’usos al Parc és important
de mantindre i per això, cal un
bon estat de les infraestructures.
D’aquesta manera, la reparació
de motes és una demanda dels
tancats del Parc per tal de mantindre en òptimes condicions la
infraestructura que linda amb el
canal del Port i que els afecta pels
diferents nivells de l’aigua del llac
al llarg dels cicles del cultiu de
l’arròs”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.
El cost total de l’obra és de
43.885,21 € de les quals s’ha rebut una subvenció per import de
9.200,76 € per a l’execució del fons
FEADER (Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament Rural) en el
marc de Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana, gestionades per la Conselleria d’Agricultura. Els treballs
han començat una vegada s’ha
arreplegat l’arròs als camps.
“Desde la regidoria d’Agricultura
continuem sumant actuacions
dins del la part del Parc Natural
del nostre terme. Així doncs, ja
realitzades tenim l’adequació de
la sèquia Rambleta o la reparació
i manteniment de camins rurals,
entre altres”, explica Elisa Gimeno,
regidora d’Agricultura i Medi Ambient.
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Massamagrell programa una
agenda completa d’activitats per a
conscienciar a la població amb motiu
del 25N
Ayuntamiento de Massamagrell

TALLERS PER A L’ALUMNAT DE L’IES DE LA POBLACIÓ

A

mb motiu del Dia Internacional de l’eliminació de
la violència contra les dones, que se celebrarà el 25 de novembre, l’Ajuntament de Massamagrell ha organitzat un conjunt
d’activitats dirigides a l’educació
i la conscienciació de la població
del municipi.
Les activitats planificades per
l’Ajuntament van començar el 10
de novembre i finalitzaran el divendres 25. La primera jornada
va tindre lloc dijous passat amb
l’obra de teatre i els tallers “Eros”
que es van desenvolupar pensant
en l’alumnat de l’IES Massamagrell.
Aquesta setmana, l’agenda continuarà el 17 de novembre a les
19:00h amb la inauguració de
l’exposició de pintura “Sóc incomptables colors”, de l’autora
Sara Gil. Aquest acte es realitzarà
en el vestíbul del Centre Cultural
Joan Fuster i Ortells.
El dia 22 de novembre a les

18:00h, tindrà lloc el Podcast “La
Mala Ratxa” que tractarà sobre la
violència contra els cossos de les
dones. L’activitat es realitzarà a
la sala de conferències del Centre Cultural Joan Fuster i Ortells
i l’entrada serà lliure fins a completar l’aforament.
Un dia després, el 23 de novembre, tindrà lloc una activitat de
cinema amb la projecció de “Només una Vegada”. Una pel·lícula
dramàtica sobre la violència de
gènere.
A més de les activitats ja assenyalades, es realitzarà el tradicional acte institucional, que tindrà
lloc el divendres 25 a les 12 hores
a l’Ajuntament de Massamagrell,
sota el lema: “Massa viòlencia
per al cos”. Des de l’Ajuntament
esperen que la població se sume
a aquest acte per a celebrar el
25N.
Finalment, posarà punt i final
a aquesta programació l’obra de
teatre “Segarem Ortigues amb els

Tacons”. Aquesta obra tracta sobre una reflexió sobre la dona, el
sexe, el feminisme, la prostitució
i el masclisme. El preu és de 5€ i
les entrades es poden adquirir en
el Centre Cultural.
L’alcalde de la localitat, Paco
Gómez, assenyala que “s’ha
preparat un ampli calendari
d’activitats perquè la població
prenga consciència de la importància d’aquest dia”. D’igual manera, el primer edil ha destacat
que “Massamagrell és un poble
obert i respectuós pel que estem
segurs que multitud de població
se sumarà a celebrar els actes
amb motiu del 25N”.
Per part seua, la regidora
d’Igualtat, Araceli Munera, explica que “la campanya gira entorn
de la violència contra els cossos
i, perquè la ciutadania entenga el
sentit teòric de la campanya, de
dilluns a divendres es publicaran
en les xarxes socials diferents infografies explicant-ho”.

Massamagrell adjudica su
nuevo contrato de limpieza
viaria
EL CONTRATO PERMITIRÁ CONTRATAR A CASI
EL TRIPLE DE TRABAJADORES DE LOS QUE HAY
ACTUALMENTE
Redacció

E

l Pleno del Ayuntamiento
de Massamagrell se reunió
de forma extraordinaria
con un único punto en el orden
del día, la necesidad de la aprobación del contrato de servicios
de limpieza viaria.
Sobre un presupuesto de licitación de 1.146.987,84 euros al que
se presentaron seis empresas, la
mejor oferta fue la presentada
por Fcc Equal Cee Comunidad
Valenciana por un importe de
973.792,60 euros para dos años
con posibilidad de prórroga.
“Sabemos que la limpieza es una
de las mayores quejas de nuestra ciudadanía y este es el mayor
contrato que se va a sacar en esta
legislatura” expresa el alcalde de
Massamagrell, Paco Gómez. “Ha

tardado bastante tiempo porque
queríamos que toda la documentación estuviese en orden para
que no se produjeran impugnaciones como se han producido
en otro tipo de contratos en otras
ciudades”, añade.
“Este contrato nos va a permitir tener un servicio de limpieza
con casi el triple de trabajadores
que tenemos ahora: 15 peones,
un encargado y un conductor de
barredora mecánica. Con lo cual
esperamos que se note una mejora significativa en la limpieza de
todo el pueblo”, explica el alcalde.
La propuesta salió adelante con
13 votos a favor: 4 del PSOE, 4 del
PP, 2 de Compromís, 1 de Ciudadanos, 1 de Veïns per Massamagrell y uno de Vox; y un único voto
en contra: el de Unides Podem.

Jornadas taurinas de
Massamagrell

L

Redacció

a Agrupación de Peñas Taurinas de Massamagrell junto al Ayuntamiento organizaron las XVII Jornadas Taurinas,
que un año más y con gran éxito,
han demostrado la gran afición
taurina que existe en el municipio. El acto sirvió para la entrega
de los premios 2022 a cargo de la
Agrupación de Peñas Taurinas de
Massamagrell junto con el Ayuntamiento. Los galardones fueron:
Millor Bou Embolat, para el nº 22
de la ganadería El Torero, de la
comisión taurina Gent del Barri,
premio al Trapío, para el nº 140
de la ganadería Fuente Ymbro,

de la comisión taurina Ben a gust
y premio a la Bravura, para el nº
22 de la ganadería El Torero, de la
comisión taurina Gent del Barri.
Este último toro hizo doblete
consiguiendo dos de los tres galardones. También hubo galardones para Claudio Ramos y Miguel
Soriano “Chusky” por su labor en
engrandecer la fiesta del toro en
Massamagrell.
El alcalde de Massamagrell,
Paco Gómez, dio las gracias “a la
Agrupación de Peñas Taurinas y a
todas aquellas personas que han
hecho posible la celebración de
estos actos, que un año más han
sido todo un éxito”.
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MANISES
ACTES PER A L’ELIMINACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES

A

Redacció

mb motiu del 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència de
Gènere, l’Ajuntament de Massalfassar, a través de la regidoria
d’Igualtat, ha programat diverses accions per a sensibilitzar y
concienciar a la població en la
lluita contra aquestra xacra. Per
això, ha preparat una banderolada, perquè en tots els balcons
i finestres de la localitat es puga
veure la unió del municipi enfront de la violència masclista.
Una iniciativa que ja va fer el
passat any, però aquesta vegada
ha tratat millorar-la, ja que les
banderes seran mès grans i uniformes. Totes les dones i homes

Massalfassar prepara una
banderolada per a lluitar
contra la violència de gènere
EN LA FAÇANA DEL POLIESPORTIU S’ELABORARÀ UN MURAL
de Massalfassar que vullguen
podran acudir a l’Ajuntament
per recollir la seua banderola
i reivindicar l’eliminació de la
violència contra les dones.
El teatre també es una bona
ferramenta per lluitar contra
el maltractament de les dones

i donar-li visibilitat, per això
es representarà l’obra “Femení
Singular”.
A més, la regidora d’Igualtat,
Natacha López, ha anunciat
que tenint com a teló de fons la
commemoració del 25N, en la
façana del poliesportiu de Mas-

25 de novembre

Si ens toquen
a una ens
toquen a totes
Massalfassar lluita davant les
violències contra les dones

#MassalfassarMésIgualtat

salfassar, es començarà a elaborar un mural “per enaltir igualtat, dona i esport. Un projecte
que teníem i que esperem que
ja de mostres aquesta primera
setmana del que serà, coincidint en una data tan especial
com és aquesta”.

Amb el lema “Contra la violència de gènere, dona la mà”,
l’Ajuntament de Manises ha organitzat durant el mes de novembre un programa d’activitats per a
commemorar el Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones, que se celebra el
25 de novembre.
La regidora d’Igualtat de
l’Ajuntament de Manises, Irene Camps Soriano, ha explicat
que “hem preparat tot un seguit
d’activitats durant el mes de novembre amb l’objectiu d’implicar a
tota la societat en la importància
de la lluita contra la violència contra les dones”. “Amb aquesta campanya volem incidir especialment
en la implicació veïnal contra la
violència de gènere”, ha afegit la
regidora.
L’acte central d’aquestes activitats
serà la lectura del manifest, que
tindrà lloc el dia 25 a les 12.00 a la
Casa de Cultura, mentre que el 19
serà la II Trobada per la Igualtat
i la Integració d’Associacions de
Dones de Manises de 16 a 19.30
hores i, posteriorment, tindrà lloc
la batucada i Passejada.
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MASSANASSA

Mislata enarbola el
activismo contra la
violencia de género
LA EXTENSA PROGRAMACIÓN, QUE CULMINARÁ
EL 25 DE NOVIEMBRE CON LA CONCENTRACIÓN
Y LECTURA DEL MANIFIESTO, CUENTA CON
EXPOSICIONES, TALLERES O SESIONES DE CINE

M

islata celebra la decimonovena edición de las
Jornadas contra la Violencia de Género que se realizan a
lo largo del mes de noviembre con
una extensa programación que
acabará el 25N. Las jornadas empezaron el pasado 8 de noviembre
con la concentración y minuto de
silencio, que se celebra cada primer martes de mes, como muestra
de repulsa a la violencia ejercida
hacia las mujeres.
El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, afirma que “hay
que seguir trabajando en políti-

Mislata es también
exponente de lucha por
la igualdad y contra
la violencia machista,
ha explicado el alcalde
Carlos F. Bielsa

cas de igualdad, y debemos seguir llenando de contenido estas
jornadas; haciéndolas cada año
más educativas, más participativas y más transversales a público
de todas las edades, de todos los
ámbitos de nuestra ciudad”. Y a su
vez, asegura que Mislata “es una

ciudad que se caracteriza por la
inclusión, por la integración, por
la solidaridad. Y tenemos que ser
también exponente de lucha por
la igualdad, de visibilidad contra
la violencia machista: la violencia
que aparta, que agrede, que acosa
y que mata”.
Por su parte, la concejala de Políticas de Igualdad, Carmela Lapeña añade que “se tiene que luchar
conjuntamente contra la violencia
de género y sin dar un paso atrás,
por eso, desde la Casa de la Dona
seguimos trabajando codo a codo
con las asociaciones de mujeres y
con toda aquella que venga a pedirnos ayuda”.
El cartel representativo del 25N
de este año, que surge de la XIII
edición del concurso de carteles,
es obra del castellanoleonés Enrique Díaz, con el lema ‘No quiero
rosas envenenadas’. Además, también dentro de esta convocatoria se entregaron dos premios de
carteles más, uno en la categoría
joven, a Elia Rivelles, y otra mención honorífica al artista local, que
recayó sobre la mislatera Belén
Fernández del Moral.
Programación
La programación cuenta con la
colaboración de las asociaciones
de mujeres de Mislata que, junto con la concejalía de Políticas
de Igualdad, han organizado las
diversas actividades que se desarrollarán durante todo el mes. Los
actos continúan con la IX edición
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‘UNA VIDA LLIURE DE
VIOLÈNCIA DE GÈNERE’ ÉS EL
LEMA D’AQUEST ANY

Concentración y minuto de silencio por las víctimas de violencia de género

Pancarta en IES Músic Martín i Soler

de Arte en la Calle, una muestra de
tapices contra las violencias machistas expuesta en la calle Miguel
Hernández, coordinada por la
Asociación de Mujeres Progresistas de Mislata. Hasta el 25 de noviembre también estará expuesta
la exposición ‘Miradas con alma’
de Raquel Muñoz y organizada
por Espai Violeta.
Jornadas
La agenda de las jornadas incluye
varios talleres, como uno de defensa personal para mujeres, que
se alargará hasta el próximo 19 de
diciembre, y otro sobre las violencias en la maternidad, lactancia
y crianza con la asociación Amamanta. Por otra parte, Amelia Tiganus, escritora, activista feminista y formadora en sensibilización y
prevención de la prostitución y la
violencia sexual realizará el 23 de
noviembre una conferencia sobre
las conexiones entre violencia sexual, pornografía y prostitución.
Las jornadas se refuerzan con la

proyección de las películas ‘Volar’
y ‘Jacqueline Sauvage’, los días 16
y 22 de noviembre respectivamente; el espectáculo teatral ‘Nuestro
25N de cada día’, el 15 de noviembre, y organizado por Mujeres de
Mislata; y la performance ‘Convit:
diàlegs de sobretaula’ el día 22 a
cargo de la asociación Por Ti Mujer.
El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, culminará la programación
con la lectura del manifiesto con la
participación del alumnado de secundaria de Mislata y la coordinación de la Comisión de Igualdad y
Convivencia de los centros educativos de secundaria de la ciudad,
que ya se han sumado a las reivindicaciones colgando pancartas
con el lema ‘Fuera el machismo de
nuestras aulas’.
Por la tarde, habrá un encuentro
en la Casa de la Dona para acudir
a la manifestación convocada por
la Coordinadora Feminista de València.

L’Ajuntament de Massanassa ha
organitzat les jornades ‘Una vida
lliure de violència de gènere’ per
commemorar el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Un programa que, a més, compta amb la
implicació de diverses àrees de
l’ajuntament com són Serveis Socials, Educació, Joventut, Esports
i Cultura i que agrupa activitats
adreçades a tota la població i la
comunitat educativa.
La presentació de les jornades
d’aquest any tindrà lloc el dimarts
22 de novembre, a les 19.00 hores
a l’Auditori Municipal, amb posterior cinefòrum de la pel·lícula
“Refugiat” a càrrec de l’associació
Dones Progressistes de Massanassa.
El 21 i 23 de novembre, a les 15.30
hores al Poliesportiu Municipal,
es realitzarà una classe de portes
obertes de Dance Fitness on es repartirà material de sensibilització
sobre la violència de gènere.
El dia 24 de novembre, a les 19.00
hores a l’Auditori Municipal, el
testimoni de Sara García, jove supervivent de violència masclista,
serà un dels actes protagonistes
d’aquestes jornades. El passat 8 de
novembre, joves de tercer i quart
d’Educació Secundari de l’IES
Massanassa i del Col·legi San José
i San Andrés, van poder escoltar
el relat d’aquesta jove valenciana,
conèixer les principals claus per
identificar quan hi ha abús a la
relació i quan una relació és sana.
El 25 de novembre, hi haurà un
punt de trobada a l’estació de tren
de Massanassa a les 17.00 hores
per acudir a la manifestació contra la violència de gènere de València. A més, la III Marxa de Pobles contra la Violència de Gènere
serà el diumenge 27 de novembre
amb punt de trobada a la plaça
Escoles Velles de Massanassa a les
10.00 hores.

Mislata contra
les violències
masclistes
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Los centros escolares de Museros
son partícipes de las actividades con
motivo del 25N
EL MUNICIPIO ACOGIÓ LA OBRA “SÓC HIPERACTIVA”, DE PEPA CASES

L

a Concejalía de Igualdad
y Políticas Inclusivas del
Ayuntamiento de Museros, en colaboración con otras
concejalías, ha planificado diversas actividades con motivo
del 25N, el Día Internacional de
la eliminación de la violencia
contra las mujeres.
La mayoría de ellas van dirigidas a la población infantil y
juvenil, por eso se realizarán
exclusivamente en los centros
educativos de la localidad, pero
la programación también cuenta con algunas dirigidas al resto
de vecinos y vecinas, como la

actuación “Sóc hiperactiva”, de
la compañía Pepa Cases, que
tendrá lugar el próximo 19 de
noviembre, a las ocho de la tarde, en la Casa de Cultura.
Redes sociales
Las acciones continuarán el 21
de noviembre con el lanzamiento de una campaña de violencia
sexual en las redes sociales del
Ayuntamiento de Museros y con
la puesta de pancarta del 25N
en el balcón del mismo.
Desde el consistorio invitan a
la población a apoyar estas iniciativas.

El día 22 de noviembre, tendrá
lugar otra actuación a cargo de
Pepa Cases, en este caso para
el alumnado de educación primaria de la Escola la Masia. El
mismo día también tendrá lugar en la Casa de Cultura, una
actividad enfocada al alumnado
de ESO: La biblioteca humana
a cargo de Alanna permitirá al
alumnado de la ESO disfrutar
de una jornada enfocada exclusivamente para ellos y ellas.
Obras para jóvenes
Un día después, el 23 de noviembre, Pepa Cases visitará el

CEIP Blasco Ibáñez para representar su actuación al alumnado de educación primaria. Y
posteriormente, para el alumnado de ESO del IES Museros,
se ha organizado una charla sobre “nuevas violencias y límites
del amor”.
Bancos por la igualdad
El 24 de noviembre, se pondrán
los bancos por la igualdad y
también se ha preparado una
actividad infantil dirigida al
alumnado de educación primaria: El cuentacuentos infantil
“Magia para la infancia”, a cargo
de Magicmazo, hará disfrutar
a los más pequeños y pequeñas de la localidad. Además de
las actividades ya señaladas, el
mismo 25N se realizará un acto
institucional a las 12 horas en la
puerta del Ayuntamiento, en el
que se leerá el manifiesto.
Implicación
A continuación, la Asociación
de Vecinos y Vecinas de Museros hará una actividad en el
mismo lugar para aquellas per-
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sonas que quieran acudir y participar en ella.
La alcaldesa de la localidad,
Cristina Civera, señala que
“esta programación ha sido un
trabajo transversal entre prácticamente todas las concejalías
del Ayuntamiento”, y por eso
reconoce el trabajo “sobre todo
de las áreas de Igualdad y Políticas Inclusivas, Educación, Juventud y Cultura”.
Educació
Por su parte, la concejala de
Igualdad, Némesis Cardona,
destaca que “muchas de las
actividades programadas van
encaminadas a la intervención
en los centros escolares del municipio, cosa que se debe a que
creemos que educar en igualdad es el mayor acto para prevenir la violencia de género”.
La programación del 25N dará
por finalizada con el cuentacuentos
infantil
“contes
agafats de la mà” que realizará Chirimbolo Teatro para el
alumnado de educación infantil.

Yolanda Sánchez, concejala de igualdad

Albalat dels Sorells hará
actividades para escolares
con motivo del 25N
Redacció

L

a concejalía de igualdad de
Albalat dels Sorells ha organizado la 7ª edición de la
semana contra la violencia de género. Este año el programa presta
especial atención a los escolares
de la población.
El alumnado del CEIP “El Castell”
desarrollará durante noviembre
y diciembre diferentes acciones
para promover la sensibilización,
concienciación y empoderamiento. Bajo el lema “Somos las Fridas” tendrá lugar diversos talleres
de actividades en los que la figura
de Frida Kahlo será la conductora
de la actividad.
También tendrá lugar una obra
teatral “No es no, aquí y muy lejos de aquí”, en la que Omara, la
protagonista, deberá aprender a
decir que “no” si quiere sentirse
bien consigo misma. Según explica la concejala responsable del

área, Yolanda Sánchez, “es muy
importante educar en igualdad a
edades muy tempranas. Los proyectos que vamos a desarrollar
este año en las aulas son muy interesantes y enriquecedores para
todos nuestros alumnos y alumnas”
Además, con motivo del 25N
tendrá lugar un programa formativo dirigido a la Policía Local
y actividades para sensibilizar a
toda la población.
Según la concejala “la complicidad de toda la vecindad es imprescindible para erradicar la
violencia contra las mujeres y sus
hijos e hijas. Es importante que
las administraciones sigamos informando a las víctimas de sus
derechos y de los instrumentos
previstos para su protección, así
como conseguir que exista un rechazo social hacia los maltratadores”
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REGIDORA D’IGUALTAT I JOVENTUT DE PAIPORTA

“Hem tematitzat les activitats al voltant de la
prostitució perquè pensem que és una de les
violències més sagnants contra les dones”
“EL MOVIMENT FEMINISTA
HA DE CONTINUAR, HEM DE
SEGUIR AL PEU DEL CANÓ,
NO PEGAR UN PAS ENRERE,
ESPECIALMENT ARA, QUAN
PAREIX QUE LA ULTRA-DRETA
MÉS MEDIEVAL I PRIMITIVA I
ELS QUE PACTEN AMB ELLA I
LA BLANQUEGEN PRETENEN
CRIMINALITZAR-NOS. ARA
MÉS QUE MAI HEM DE
SEGUIR LLUITANT”, EXPLICA
LA REGIDORA
Laura Jiménez

Redacció

Assumeix l’àrea d’igualtat i pròximament serà
la celebració del 25N, quina és la programació
per a enguany?
Hem preparat una sèrie d’activitats per a continuar amb la tasca de conscienciació i sensibilització sobre la problemàtica de la violència
masclista, que té la seua arrel en la desigualtat i el masclisme. Enguany hem tematitzat
les activitats al voltant de la prostitució perquè pensem que és una de les violències més
clares i sagnants contra les dones que, a més,
està encara institucionalitzada i acceptada per
moltes capes de la societat. Hi ha xarrades, exposicions, ens sumem a la marxa de pobles de
l’Horta, hi haurà un acte central el mateix 25N
i, en definitiva, donem continuïtat a les polítiques transversals per la igualtat. La programació es pot consultar al web paiporta.es/25n
Vosté també és regidora de Joventut, quina programació del 25N va destinada als més joves?
Crec que la lluita per la igualtat i les polítiques
municipals en aquest sentit han d’anar en
bona part dirigides a la infància, l’adolescència
i la joventut, perquè és en eixes edats on es comencen a establir rols i conductes que després
desemboquen en violència. L’Àrea d’Igualtat

ha realitzat, des del seu naixement al 2015, un
treball transversal amb totes les àrees però,
especialment, amb Joventut i Educació. Per a
joves tenim, per exemple, la xarrada d’Amelia
Tiganus, titulada ‘Yo nunca fui una cualquiera’, el taller de cantera feminista o el taller
d’autodefensa feminista per a dones. I no sols
això; l’exposició ‘A cada paraula’, que es troba a
les places i carrers de Paiporta, ha estat realitzada per joves dels instituts del poble.

el departament d’Igualtat en coordinació amb les
forces de seguretat?
La col·laboració amb la Policia Local i la Guàrdia Civil és molt estreta, amb una comunicació
pràcticament diària i un seguiments dels casos
de víctimes i potencials víctimes, sempre amb
la missió de protegir-les i donar-los suport.
És fonamental eixa tasca d’acompanyament i
protecció, i destinem tots els esforços i els recursos possibles.

Educar en igualtat és fonamental, quines eines ha
posat en marxa la seua regidoria en aquest sentit?
Com deia abans, el treball amb les escoles és
un eix fonamental de les polítiques municipals
d’Igualtat i, cada curs, portem a terme tallers
de temàtiques diverses enfocats a cada etapa
educativa, des de trencar rols que s’estableixen
en les primeres etapes de la infància a promoure relacions sanes quan s’arriba a edats
més adultes com és en el Batxillerat. Per tant,
per a nosaltres és una prioritat el treball conjunt amb les escoles, oferir-los recursos per a
que treballen amb l’alumnat temes relacionats
amb la igualtat.

Malgrat les campanyes municipals, autonòmiques
i estatals, la violència cap a les dones continua estant molt present, què creu que és el que està fallant?
L’arrel de la violència contra les dones és profunda i aquests comportaments execrables
s’assenten sobre una societat patriarcal que
ha funcionat durant centenars o milers d’anys.
Per tant, revertir aquesta situació requereix
d’un treball constant i intens. El moviment feminista ha de continuar, hem de seguir al peu
del canó, no pegar un pas enrere, especialment ara, quan pareix que la ultra-dreta més
medieval i primitiva i els que pacten amb ella
i la blanquegen pretenen criminalitzar-nos.
Ara més que mai hem de seguir lluitant per la
igualtat i contra la violència masclista.

L’acció municipal és molt important també en la
lluita contra la violència de gènere, com funciona
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PAIPORTA

LA BIBLIOTECA DE PAIPORTA
PRESENTA EL CONTE
IL·LUSTRAT DE LA PAIPORTINA
MARTA CONTEL
La Biblioteca Pública María Moliner Ruiz de Paiporta ha acollit la
presentació del conte il·lustrat de
l’artista i il·lustradora paiportina
Marta Contel.
Sota el títol de “Súper” aquest
llibre infantil acosta a menuts i
menudes a coses extraordinàries,
fomentant i animant a la lectura
en família.
La presentació va comptar amb
la presència de la regidora de Cultura, Esther Torrijos, acompanyada per altres membres de l’equip
de govern, en una sala de lectura
de la Biblioteca plena de menuts
i menudes, acompanyats per les
seues famílies, que gaudiren d’una
vesprada molt especial

PREVENCIÓ
XIRIVELLA EQUIPA AMB
DESFIBRIL·LADORS QUATRE
VEHICLES DE LA POLICIA
LOCAL
La Policia Local de Xirivella compta amb quatre vehicles equipats
amb desfibril·ladors, tres cotxes
patrulla i una unitat d’atestats.
Amb aquests nous dispositius,
els agents podran actuar en cas
d’emergència si una persona pateix una aturada cardíaca. “És un
avanç més en la cardioprotecció
de la ciutadania. En el cas que
una persona patisca una aturada
cardíaca, l’atenció ràpida és fonamental i l’actuació de la Policia
Local, que és el cos més pròxim i
el que arriba abans en qualsevol
urgència. D’aquesta manera, els
agents estan preparats per a resoldre aquests problemes i salvar
vides”, assegura l’alcalde Michel
Montaner.
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ALCALDESA DE PUÇOL Y CONCEJALA DE LA MUJER, PAZ CARCELLER

EL MERIDIANO L’HORTA

25N

“Concienciar, responsabilizar y dar visibilidad
para eliminar la violencia contra la mujer”
“CON LA REALIZACIÓN
DE UN ACTO ABIERTO EL
25 DE NOVIEMBRE EN
LA PLAZA BEATO RIBERA,
FRENTE AL AYUNTAMIENTO,
TRATAMOS DE EXTENDER
Y AMPLIAR TODAS LAS
ACCIONES DIRIGIDAS A
CONCIENCIAR SOBRE ESTA
LACRA SOCIAL, ADEMÁS
DE DAR VISIBILIDAD A UN
PROBLEMA QUE PREOCUPA
A TODOS Y TODAS”, EXPLICA
LA ALCALDESA
Paz Carceller

Redacción

Como concejal de la Mujer, Paz Carceller es la responsable de la programación de actos en torno al 25
de noviembre, pero también de las actividades que
se realizan cada mes destinadas a concienciar a todos los vecinos. En esta entrevista reflexiona sobre
temas como los móviles, las redes sociales, la importancia de la educación para prevenir la violencia y la
programación de actos organizada este mes por el
Ayuntamiento de Puçol titulada En las redes y en tus
relaciones, practica el respeto.
¿Qué importancia tiene realizar actos con un público ya predefinido, como colegios o institutos?
Todos los años, cuando preparamos la campaña del 25 N, incluimos actividades, charlas o
talleres dirigidos a los más jóvenes que se imparten en los colegios y en el instituto.
Se trata de concienciar a los niños, niñas y adolescentes en un tema tan importante como es
la protección de las mujeres frente a actos de
violencia, y eso comienza con la educación, la
concienciación y la responsabilidad.
Queremos que el mensaje les llegue directamente, e incluso este año hemos enfocado la

campaña al respeto en el uso de los móviles
y de las redes sociales en cuanto pueden ser
transmisores directos de temas de acoso, agresiones y violencia.
El día 25 hay un evento especial: ¿puedes adelantarnos quiénes participan y en qué consiste?
Con la realización de un acto abierto el 25 de
noviembre en la plaza Beato Ribera, frente al
Ayuntamiento, tratamos de extender y ampliar
todas las acciones dirigidas a concienciar sobre
esta lacra social, además de dar visibilidad a un
problema que preocupa a todos y todas.
¿Qué destacas de los actos abiertos a toda la población?
Además de la amplia programación de noviembre, durante todo el año realizamos actividades
y talleres dirigidos a diferentes colectivos porque entendemos que no podemos circunscribir este problema a una fecha concreta.
Desde la concejalía de la Mujer junto con
Bienestar Social, Policía Local, Guardia Civil
y personal del Juzgado, realizamos una mesa

de seguimiento cada mes, de todas las mujeres
víctimas de violencia, de su situación particular, de los menores a su cargo y de cualquier
circunstancia que les pueda afectar.
Con estas mesas intentamos que se sientan
acompañadas y protegidas y asimismo les asesoramos sobre cuál es el procedimiento que
deben seguir en cada momento y ante cualquier agresión.
¿Qué otras actividades se realizan desde el Área de
la Mujer para combatir la violencia contra las mujeres?
Para este año, y durante todo el mes, hemos
programado desde cursos de defensa personal,
mesas de debate, teatro y conciertos, todo bajo
el lema A les xarxes i a les teues relacions, practica el respecting.
Desde la concejalía de la Mujer, es prioritario
seguir trabajando e implementando todas las
actividades dirigidas a concienciar, responsabilizar y dar visibilidad para conseguir el objetivo común que es la eliminación de la violencia contra la mujer.

EL AYUNTAMIENTO DE
PUÇOL HA ORGANIZADO UNA
AMPLIA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES GRATUITAS
Del 7 de noviembre al 1 de diciembre, el Ayuntamiento de Puçol ha
organizado una amplia programación de actividades gratuitas
en torno al Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra las mujeres: talleres, teatro, debates, concierto, curso de defensa
personal y el acto oficial del 25N,
todos ellos agrupados bajo el eslogan En las redes y en tus relaciones, practica el respecting.
Por un lado, una serie de actos se
dirigen a los centros educativos de
todas las edades, como fórmula
para concienciar al alumnado; por
otro, la programación para todos
los públicos.
En el caso de los colegios públicos
y el concertado, tanto para infantil
como primaria, el cuentacuentos
El cofre de la igualdad da un giro a
los relatos tradicionales para mostrar a las princesas enfrentadas a
dragones y tomando decisiones
sobre el devenir de sus vidas.
Para el alumnado de secundaria,
tanto del instituto como de Virgen al Pie de la Cruz, una Escape Room sobre una situación de
violencia de género es la primera
propuesta lúdica, pero ideal para
el debate sobre la violencia contra
la mujer. Y como complemento,
los Talleres de educación afectivosexual impartidos por Melisa Ruiz,
una experta en el tema que viene
colaborando con ambos centros
en distintas campañas de sensibilización.
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Violencia impulsada y creada por
el Grupo de Integradoras Sociales.
Una programación a la que se suman acciones de sensibilización
en redes sociales con el objetivo
principal de reconocer como justicia social la eliminación de todo
tipo de violencia contra las mujeres “Solo hay un lado correcto”.

Redacció

C

on motivo del 25 N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, el Ayuntamiento de Rafelbunyol ha puesto en marcha la
campaña “TU MACHISMO ES EL
PROBLEMA” #MasculinidadesIgualitarias con el doble objetivo
de interpelar a los hombres para
que se reconozcan como parte del
problema e implicarles en la solución y al mismo tiempo desarrollar políticas de igualdad dirigidas
a crear y facilitar espacios de reflexión, formación e información
sobre masculinidades igualitarias.
Jóvenes
Asimismo, Rafelbunyol, un año
más, centra sus esfuerzos en la lucha contra la violencia de género
en la población joven. Si el año
pasado las actividades se centraban en la población escolar, para
formar en igualdad desde edades
tempranas, éste continuamos en
la misma línea de actuación dados
los buenos resultados obtenidos.
“Desde el Ayuntamiento consideramos imprescindible la viralización de mensajes en favor de
la igualdad de oportunidades así
como el trabajo de coeduación y
formación desde la juventud para
atajar los esterotipos desde la
base” afirma Fran López, alcalde
de Rafelbunyol.
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Concentración a las puertas del Ayuntamiento (imagen de archivo)

Rafelbunyol pone en marcha
la campaña ‘Tu machismo es
el problema’
DESDE EL ESPAI JOVE SE REALIZARÁ UN TALLER
DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
“En la conmemoración del 25N
de este 2022 centramos la atención
en que el origen de la violencia es
el machismo, y aquellos que niegan la existencia del origen de los
asesinatos en ese anacronismo.

APÚNTATE A
UNA NUEVA

FORMA 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

Buscamos que las masculinidades
sean igualitarias e impulsamos el
pensamiento crítico en las y los jóvenes del municipio como motor
de cambio” asegura Alicia Piquer,
concejala de Igualdad.

Desde el Espai Jove, se realizará
un taller de Educación AfectivoSexual, realizado en colaboración
con la Mancomunitat de l’Horta
Nord, la actividad “Yoga Mujer” y
una exposición sobre el Ciclo de la

Encendido
El día 24 por la tarde se llevará a
cabo el encendido de la fachada
con luces violetas, que permanecerá encendido hasta el día 27 de
noviembre, donde junto con la
lectura manifiesto tendrá lugar un
espectáculo de danza de la Academia Le Crew.
Plan contra la violencia
Unas iniciativas orientadas a la
implementación del I Plan contra
la violencia de género y machista
2018-2022, que en su eje sobre la
prevención, sensibilización y formación, recoge el fomento de una
educación en materia de igualdad tanto en la educación formal
como en la no formal y promoción de la coeducación, así como
promoción de nuevos modelos de
masculinidad, feminidad y de relaciones entre hombres y mujeres
que sean igualitarias. Al mismo
tiempo que se trabaja en la prevención e la violencia de género
y machista recogida en el punto 6
del I PMIO 2022- 2026.
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Casa de la Dona

Quart de Poblet es bolca
amb el 25 N
L’AJUNTAMENT ORGANITZA ACTIVITATS PER A
CONSCIENCIAR I PREVINDRE LA VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES

L

’Ajuntament de Quart de
Poblet s’ha bolcat un any
més amb el 25N, Dia Internacional contra la Violència
cap a les Dones, organitzant una
àmplia programació des de l’àrea
d’Igualtat que s’està duent a terme durant tot el mes de novembre.
El dimecres 15 es va realitzar el
Fòrum Comarcal Stop Violència
de Gènere organitzat pel Meridiano, À Punt i l’Ajuntament de
Quart de Poblet. Un acte obert a

tota la ciutadania en el qual es va
parlar de la situació actual de la
violència de gènere, la rellevància
de les mesures de prevenció i la
importància de la coordinació de
les administracions.
El proper divendres 25 de novembre a les 11:30h tindrà lloc
l’acte oficial del Dia Internacional contra la Violència cap a les
dones en la localitat i es llegirà el
manifest institucional. En acabar,
es realitzarà l’actuació “Besa’m
2.0”, a càrrec de Pepa Cases. La

cita serà a l’esplanada que hi ha al
costat de la Biblioteca Municipal
Enric Valor i està dirigit a tota la
ciutadania però, especialment, a
l’alumnat dels centres educatius
de la localitat.
Durant tota la setmana del 25N
en el Centre juvenil Cebollera i
Barranquet es realitzaran diverses activitats de sensibilització i
prevenció de la violència contra
del dona, des d’exposicions fotogràfiques, fins a jocs de taula.
A la Casa de Juventut Amagatall
el dia 22 de novembre s’impartirà
la xarra “Relacions Afectivosexuales basades en el plaer i els bons
tractes” per a majors de 18 anys.
Una altra de les activitats programades a Quart de Poblet i
que van ser tot un èxit han sigut
les projeccions dels documentals “Xiques noves 24 hores” i “El
proxeneta: pas curt, mala llet” de
Mabel Lozano, després de la qual
es va realitzar un col·loqui amb la
mateixa autora en el qual es va reflexionar sobre el problema de la
prostitució.
Educant en la Igualtat
Igualment, es van celebrar les
IV Jornades Educant en la Igualtat, realitzades de manera en línia i dirigides al professorat de
Quart de Poblet i al personal de
l’Ajuntament. En aquesta ocasió,
es va parlar sobre la prevenció de
la violència sexual en adolescents
i es van donar pautes per a abordar el tema en els centres educatius. A més, va tindre lloc el testimoniatge d’una dona víctima de
prostitució.

EL MERIDIANO L’HORTA

Autoritats junt als premiats

La Diputació entrega el premi
Celia Amorós a l’Ajuntament
d’Albal
Redacció

L

a lluita contra el tràfic de dones des de l’àmbit municipal i
associatiu i el reconeixement
al treball per a promoure la igualtat
en la universitat valenciana centren els reconeixements de la setena edició dels Celia Amorós, els
premis de la Diputació de València
contra la violència de gènere, que
en esta ocasió han recaigut en Amparo Mañés, la primera dona gerent
del sistema universitari valencià;
el Front Abolicionista del País Valencià; l’associació Villa Teresita i
l’Ajuntament d’Albal; amb esment
especial, a títol pòstum, per a la fotògrafa Concha Martínez.
El president de la Diputació, Toni
Gaspar, ha recordat que “75.000
dones viuen en tensió a España
pel risc de ser maltractades per les
seues parelles i ex parelles”, una realitat enfront de la qual “només cap
responsabilitat per a estar a l’altura
del problema social que tenim, sense condicionar-lo a rebre res a canvi”. Este compromís “el demostren

les premiades i premiats amb els
Celia Amorós i tots els ens públics,
associacions i persones de bona
voluntat que cada any són candidates a este reconeixement per la
seua lluita sincera i decidida contra l’emblanquiment, la negació i
l’omnipresència del masclisme, per
damunt d’oportunismes i misèries
vàries i en favor d’una societat lliure
de por i injustícies, dels assassinats
comesos per homes covards i violents”.
La responsable provincial d’Igualtat,
Eli García, ha insistit en les “terribles” xifres de la violència exercida
contra les dones i també contra els
seus fills i filles menors, amb 48 víctimes mortals de violència vicària
des de 2013 per “l’agressor-pare que
pretén fer més mal si cap a estes mares assassinant als seus propis fills”.
“I darrere de la fredor de cada xifra
està la vida d’una dona”, ha denunciat la diputada, qui insta a “no acostumar-nos ni resignar-nos a conviure amb la violència que desafia els
pilars d’un país democràtic”.

ANUNCIA’T
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Sedaví extiende la
programación con
motivo del 25N
durante varios meses
EL AYUNTAMIENTO TAMBIÉN HA ORGANIZADO
DIFERENTES ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA
CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, COMO
UN TALLER DE AUTOESTIMA Y UN TALLER DE
EMPODERAMIENTO
Imagen del año pasado con motivo del 25N

L

Redacció

a concejalía de Igualdad y
Políticas Sociales del Ayuntamiento de Sedaví ha sido
la encargada de diseñar la programación de actos con motivo del
Día Internacional con actividades
que se extenderán en el tiempo a
lo largo de varios meses.
Así este domingo tuvo lugar en
el IES Sedaví la representación
del espectáculo IMPRO de Miguel
Moraga y Jesús F. Manzano. El 23
de noviembre a las 11 h. se colocará en el Mercado Municipal un
punto Violeta con reparto de in-

formación, materiales y regalos.
El 25 de noviembre tendrá lugar a
las doce del mediodía el acto institucional en la Pl. Jaume I, con
la lectura de un manifiesto de la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y se guardará
además un minuto de silencio en
memoria de las víctimas. Ese mismo día y en horario de tarde, se
proyectará en la Biblioteca Municipal Vicente Ruiz Monrabal a las
17:30 h. la película “Patriarcado,
el organismo nocivo”. Al concluir
tendrá lugar un coloquio sobre la
misma.

El sábado 26 de noviembre, a
las 9:30 h. se realizará en el Polideportivo Municipal un taller de
Defensa Personal para mayores
de 16 años, y media hora después
comenzará un Taller de Pancartas,
también en el polideportivo, para
todas las edades.
Marxa contra la violència
Por otro lado, el domingo 27 de
noviembre a las 9.15 h, tendrá lugar desde la puerta del Polideportivo Municipal la ‘Marxa de Pobles
contra la Violència Masclista’, con
punto de encuentro en la Plaza

del Poeta Miguel Hernández de
Alfafar con Batukada, Esmorçar
Popular y acto conmemorativo,
en la que participan además los
municipios de Albal, Alfafar, Benetússser, Beniparrell, Catarroja,
Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Sedaví y la Mancomunitat de l’Horta Sud .
El resto de actividades serán un
taller de Autoestima y empoderamiento que se celebrará en la
Escuela de Adultos desde el 30 de
noviembre a las diez de la mañana, con dos sesiones al mes hasta
el 8 de marzo y el curso “¿Cómo

reaccionar a las agresiones en las
fiestas?, que tendrá lugar el 3 de
diciembre a las 10 h, con diploma
de asistencia.
Inscripción
Para asistir a las actividades y para
obtener mayor información se
debe contactar al teléfono 673 315
556 o se puede contactar al correo
cllovet@sedavi.es. Todas, excepto
el acto institucional del 25-N son
con inscripción previa o mediante recogida de entradas, si bien la
participación en todos los eventos
programados es gratuita.
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ALAQUÀS

ALBAL

ALBALAT DELS SORELLS

ALBORAIA

ALBUIXECH

ALCÀSSER

ALDAIA

ALFAFAR

ALFARA DEL PATRIARCA

ALMÀSSERA

BENETÚSSER

BENIPARRELL

BONREPÒS I MIRAMBELL

BURJASSOT

CATARROJA

EL PUIG

EMPERADOR

FOIOS

GODELLA

LA POBLA DE FARNALS

LLOC NOU DE LA CORONA

MANISES

MASSALFASSAR

MASSAMAGRELL

MASSANASSA

MELIANA

MISLATA

MONCADA

MUSEROS

PAIPORTA

PATERNA

PICANYA

PICASSENT

PUÇOL

QUART DE POBLET

RAFELBUNYOL

ROCAFORT

SEDAVI

SILLA

VINALESA

TAVERNES BLANQUES

TORRENT

XIRIVELLA

síguenos también en

EDICIÓ nº 31 - NOVEMBRE 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

TORNAR A LA
RUTINA ESCOLAR
DE LA MILLOR FORMA

RECEPTA:

EL 25N LLUITEM AMB LA MÚSICA
SÓN MOLTS ELS CANTANTS QUE ESCRIUEN
LLETRES COMPROMESES AMB LES DONES

Mousse de xocolate
Els amants del xocolate
estan de sort perquè us
proposarem una deliciosa
recepta de mousse de
xocolate casolana

Ingredients:
- 160 gr de xocolate en rajola
- 50 gr de mantega sense sal
- 2 ous L.
- Sucre: al gust
- 1 pessic de sal

CANTAR CANÇONS QUE
LLUITEN CONTRA LA
VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES TAMBÉ ÉS
UNA BONA MANERA
DE CELEBRAR EL 25
DE NOVEMBRE. UNA
DATA QUE AMB TOTA
SEGURETAT A LES
VOSTRES ESCOLES I
INSTITUTS RECORDEN.
UNA CITA QUE NO
FA TANTS ANYS
QUE ES CELEBRA,
CONCRETAMENT, DES
DE L’ANY 2000

la cançó ‘Déjala que baile’.
Manuel Carrasco i Malu
també llancen un missatge
contra el maltractament
amb ‘Que nadie’. Aitana i
Ana Guerra diuen no als
En
aquestes
línies xics dolents amb ‘Lo Malo’.
anomenarem
algunes
d’aquestes cançons. Segur Podríem repassar i afegir
que a tots us sona ‘La Puerta moltes més a la llista però
Violeta’ de Rozalén, aquesta volem acabar amb una
cançó s’ha convertit en tot cantant que està de moda:
Rosalía, que ha dedicat tot
un himne.
un disc a narrar el cicle de
Una altra cançó que la violència de gènere, per
tracta aquesta temàtica és la qual cosa pràcticament
‘Malo’ de la cantant Bebe. qualsevol cançó del seu
Alejandro Sanz, Melendi i àlbum ‘El Mal querer’
Arkano també canten contra podria estar en aquesta
la violència de gènere amb llista.
Per intentar acabar amb
aquest tipus de violència, la
música també pot ser una
arma i hi ha cantants que
han decidit fer-ho.

Elaboració:
Posa el xocolate a
trossets amb la mantega
i fon-la al bany maria o
al microones. Barreja-ho tot

1

i per altra banda, trenca els
ous separant els rovells de
les clares. Al bol del xocolate
afegeix els rovells i torna a
barrejar-ho tot per deixar-ho
refredar.
Després, posa les clares
en un altre recipient
amb una miqueta
de sal i bat-les fins que
ixca escuma. Ara amb una
batedora fes que arriben a
punt de neu.

2

Quan estiga freda la
mescla de xocolate,
fica-la en diverses
tandes al bol amb les clares
muntades, i barreja-ho
tot molt a poc a poc i amb
moviments envoltants amb
ajuda d’una llengua de cuina
de manera que la textura es
mantinga esponjosa. Dues
hores a la nevera, i llest!

3

ALBORAIA
24 de Novembre
Taller de serigrafiat de xapes i samarretes per conmemoració del 25N
30 de Novembre
Pintura de Mural per la campanya: “Alboraya Ciudad Educadora”
Dues activitats
Espai JOVE, Paseo de Aragón, 96
De 17 a 20:00 hores

ESPAI JOVE - 676 696 005
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