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El Meridiano L’HORTA

En El Meridiano l’Horta es-
tem d’aniversari. Complim 
deu anys de periodisme de 

proximitat, on els nostres pobles i 
la nostra gent són els protagonis-
tes.
Durant aquests deu anys hem es-
crit i publicat milers de notícies, 
tant en el periòdic imprés com 
en el nostre periòdic diari www.
elmeridiano.es, i no podem estar 
més agraïts pel suport que tenim 
dels nostres lectors i lectores, que 
cada dia decideixen informar-se 
del que ocorre en la seua població 
a través de nosaltres.

  L’equip que conforma El Meri-
diano creu fermament en la im-
portància del periodisme pròxim, 
en valorar les nostres poblacions, 
en reivindicar també millores, en 
donar veu a les associacions i en 
potenciar el nostre comerç local. 
   Enguany volem celebrar aquest 
desé aniversari amb tots vosaltres. 
Tenim previstes diverses accions 
que esperem que els agraden. El 
pròxim dia 7 de febrer, a Torrent, 
anunciarem la forma en la qual 
celebrarem el nostre aniversari. 
Un 2023 ple de sorpreses. Gràcies 
per acompanyar-nos.

Segons la Reial Acadèmia 
de la Llengua, família és un 
“grup de persones emparen-

tades entre si que viuen juntes”, i 
també un “conjunt d’ascendents, 
descendents, col·laterals i afins 
d’un llinatge”, així com els “fills 
o descendència”, que són el que 
es diu també la família, i posa un 
exemple d’allò que es diu de “està 
casat, però no té família”. És a dir, 
que família com a tal només que 
hi ha una. No obstant, el Govern 
central, i també el de la Comunitat 
Valenciana, tenen en tràmit, al ma-
teix temps, una llei, que s’anomena 
igual en els dos casos, Llei de Di-
versitat Familiar i Suport a les Fa-
mílies, en la qual es diu que hi ha 
setze tipus de família diferents, en 
el cas estatal, i en el cas valencià, 
més encara, dihuit “definicions” 
distintes de família.
  Clar que, almenys en alguns ca-
sos, es tracta més bé de distingir i 
assenyalar característiques deter-
minades de la família, com és la 
nombrosa, o la monoparental, per 
a procurar una protecció especial 
o ajudes específiques a famílies 
que ho necessiten. Però hi ha al-
tres casos on esta finalitat no és tan 
evident ni raonable. Per exemple, 
el projecte de llei valenciana, apro-
vat recentment pel Consell, en una 
de les “definicions” de la família 
inclou la que anomena “uniperso-
nal”, i que es referix, segons el text 

legal, a “unitat familiar composta 
per una sola persona que no con-
viu o manté relació estable amb 
cap altra”. Sí, pot ser que tinga famí-
lia, però no conviu amb ella, i tam-
bé que tinga alguna relació, però 
no “estable” ni amb convivència. 
Ara bé, considerar este cas com 
“unitat familiar”, pareix absurd.
   El projecte de llei inclou “defi-
nicions” de família que, almenys, 
són discutibles, no perquè no 
existisquen, sinó per donar-los 
l’estatus de família. De fet, al pa-
ssar pel Consell Jurídic Consultiu, 
encara que li han donat el visti-
plau, llevat d’algunes rectifica-
cions de menor importància, s’ha 
trobat amb el vot particular d’un 
dels seus membres, que assenyala 
l’existència “d’inconstitucionalitat 
de l’equiparació entre família ma-
trimonial i altres formes de con-
vivència”, donat que “no cal dotar 
un tracte igualitari al model que 
determinen la Constitució i els 
tractats internacionals, que a altres 
models de convivència -dispars, 
fins i tot casuístics- per molt dig-
nes de protecció que siguen. No 
es tracta per tant, d’expurgar a tals 
models del sistema de protecció 
pública, sinó de poder diferenciar-
los del paradigma que per a la nos-
tra Constitució suposa la família 
matrimonial i la seua centralitat en 
el reconeixement del dret presta-
cional a la seua protecció”.

Estem 
d’aniversari

EDITORIAL

Família o famílies
Tomás Laguarda

RES DE RES

Ens aproximem als tres anys en què es 
declarà la darrera pandèmia arreu la 
humanitat, sempre amb el temor que 

reviscole amb inusitada força ací o allà –ara 
per la fi dels confinaments massius a la Xina, 
on la vacuna no és tan efectiva com les nostres 
i el ritme d’infeccions és trepidant-, i ho fem 
alterats, escarotats en diríem. Perquè aquests 
darrers anys han passat molt ràpid, tant com 
els esdeveniments que s’encadenen un darrer 
l’altre sense solució de continuïtat. 
 Si girem la mirada arrere, i sense necessitat 
d’eixir del nostre país, ens podrem adonar de 
la quantitat d’esdeveniments que han oco-
rregut i ocorren, un darrer d’altre sense a pe-
nes donar temps a aturar-se un instant. És tal 
l’allau d’ells de distint calat que, mirant-ho bé, 
u s’esglaia. No parlem si alcem la vista més en-
llà de les fronteres.
 Com he dit alguna vegada, qui li anava a dir 
a Pedro Sánchez quan fou defenestrat que 
tornaria a la secretaria general del seu partit 
com ho feu, que governaria aviat, que ho faria 
en coalició, que resistiria tant davant de tants 
problemes concatenats, que s’aprovarien els 
pressuposts del seu govern... En fi, una mun-
tanya russa que segueix i que ni en somnis ni 
s’imaginava ell ni l’oposició, ni potser ningú.
 Amb un parlament crispat, uns mitjans de co-
municació polaritzats i una societat atordida 
que no hi ha dia que desdejune amb informa-
cions esperançadores mínimament durado-
res entre tantes altres dolentes o directament 
aborronadores, el temps s’esfuma sense po-
der digerir-les i posicionar-se més enllà de la 

ideologia de cadascú, si és que la té.
 Així hem començat l’any, però el que queda 
d’ell no pinta millor si hi afegim l’ambient de 
precampanya electoral que ja mateix es viu i 
que s’anirà incrementant a mesura que ens 
aproximem a maig. Un preludi a l’anomenada 
festa de la democràcia que cada vegada 
s’assembla menys al que fou o deuria de ser, 
sobretot si veiem els tristos avalots ocorreguts 
darrerament a Washington DC i Brasilia; dos 
colps d’enorme repercussió en clau interna i 
també en el panorama internacional, sacsejat 
interessadament per individus del pedigrí de 
Trump o Bolsonaro. On serà la pròxima astra-
canada?
 Mentrestant, seguim amb temperatures prò-
pies de primavera en una bona part del terri-
tori, tement que el fred i l’aigua arriben a des-
hora i, com l’any passat, reboliquen les collites 
a més del personal, que no acaba d’ubicar-se 
entre les coses del cel i de la terra.
 Entre el cel i la terra seguim de moment, com 
també segueixen les pràctiques deshonestes 
arreu del planeta per molt que se’ns assaben-
te, cara a la galeria, que el compte arrere co-
mençà fa temps i aquest no s’atura. Més que 
contradictoris estem en permanent fora de 
joc, obnubilats per la immediatesa i confosos 
en essència; massa deures pendents i, en rea-
litat, poca voluntat de revertir les coses.
 Sense anar més lluny, a Ucraïna hi ha una 
petita guerra mundial des del 24 de febrer de 
2022. Però, com si res, la vida segueix més o 
menys igual mentre l’aigua no ens arribe al 
coll, com sol ocórrer. 

Escarotats
Albert Ferrer Orts – Universitat de València
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LA SENSACIÓN

CON DINERO.
Y VOLVER A CASA

DE SALIR A COMPRAR… 

PLAZA GENERAL PALACIO, 7 (GETAFE)
CENTRO COMERCIAL GETAFE 3 (GETAFE)
C/ TOLEDO, 16-18  (GETAFE)
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1,65€

1,25€
*Media de 

mercado:
2,12€

TE AHORRAS UN

41%

NACIONAL
Cookie'z Cereales
con Chocolate 300g.
el kilo le sale a 4,67€

1,40€

LA COCHURA
Lenteja Pardina
Extra 1kg.

LINDT
Excellence 
Colección 200g.
el kilo le sale a 29,75€

5,95€
*Media de 

mercado:
10,11€

TE AHORRAS UN

41%

TE AHORRAS UN

40%

9,95€
*Media de 

mercado:
16,63€

FINISH
Máquina
Powerball All In 1 
Power Limón
57 Cápsulas
el kilo le sale a 10,72€

PURINA
Dentalife
Snack Dental Raza
Perros Pequeños 115g.
el kilo le sale a 10,87€

*Media de 
mercado:
2,60€

TE AHORRAS UN

37%

3,95€
*Media de 

mercado:
6,11€

TE AHORRAS UN

35%

H&S 
Champú 2 en 1
Clásico 400ml.
los 100ml. le salen a 0,99€

9,95€
*Media de 

mercado:
19,90€

TE AHORRAS UN

50%

L'ORÉAL 
Age Perfect Crema
Renacimiento Celular
Día SPF15
50ml.
los 100ml. le salen a 19,90€

1,95€

HORNETTO
Pizza Gama 370g.
el kilo le sale a 5,27€

3,95€
*Media de 

mercado:
6,37€

TE AHORRAS UN

38%

DIXAN
Detergente Liquido 
Adiós al Separar
30 dosis 1,5l.
el lavado le sale a 0,13€

TOP CHOLLOS

www.primaprix.eu
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LA POBLACIÓN HA SIDO RECONOCIDA COMO MUNICIPIO TURÍSTICO DE 
RELEVANCIA

Alboraya muestra en Fitur sus 
atractivos turísticos con un 
paseo ilustrado teatralizado

Alboraia Turisme ha estado 
presente en Fitur desde 
el 18 al 20 de enero, jun-

to a Miguel Chavarría, alcalde 
de Alboraya, y Raquel Casares, 
concejala de Turismo. En la Fe-
ria Internacional de Turismo, el 
ayuntamiento ha mostrado los 
atractivos turísticos del munici-
pio mediante un paseo ilustrado 
teatralizado. Este paseo ilustrado 
surge como una adaptación a la 
iniciativa ‘Alboraya desconocida’ 
junto a Via Heraclia, las rutas tu-
rísticas teatralizadas que ya están 
realizándose y cosechando un 
enorme éxito. Además, este paseo 
ilustrado también sirve para pre-
sentar el cuaderno de viaje “Albo-

raia tot a mà”, una guía ilustrada 
de Alboraya que servirá de sopor-
te para la presentación. Durante 
la feria, el equipo de Alboraia Tu-
risme también ha podido llevar a 
cabo diferentes mesas de trabajo 
con empresas del sector.

Alboraya renueva la Q de Calidad
El día 19, en el Ayuntamiento de 
Madrid, se renovaron los certi-
ficados de la Q de Calidad, otor-
gados por el Instituto para la Ca-
lidad Turística Española (ICTE) 
a las Playas y a las dos Oficinas 
de Información Turística de Al-
boraya, en la llamada ‘La noche 
Q’, presidida por la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 

Reyes Maroto, y el presidente de 
ICTE, Miguel Mirones. El Ayun-
tamiento de Alboraya renovó sus 
certificados con la presencia del 
alcalde, Miguel Chavarría, y la 
concejala de Turismo, Raquel Ca-
sares. 

Municipio de Relevancia Turística
Alboraya llegó a Fitur justo des-
pués de haber sido catalogado 
como Municipio Turístico de 
Relevancia de la Comunitat Va-
lenciana, un distintivo que reco-
noce la calidad que los principa-
les productos turísticos (playas, 
horchata, huerta y cultura), fruto 
del esfuerzo y la colaboración del 
Consistorio con los agentes so-

Alcalde y concejales de Alboraya en Fitur

Donde se unen la huerta y el mar 
con un sello irrevocable...

M u n i c i p i o  T u r í s t i c o  d e  R e l e v a n c i a  d e  l a  C o m u n i t a t  V a l e n c i a n a

ser la cuna de la horchata.

ciales, turísticos y empresariales 
de la localidad.
  Este reconocimiento se suma al 
que Alboraya cosecha cada año 
como las banderas Q de Calidad 
Turística y Qualitur para sus dos 
oficinas Tourist Info y las playas 
de La Patacona y Port Saplaya, se-
ñalando la seguridad, la accesibi-
lidad, la información, la oferta de 
ocio y otros parametros que ana-
liza estos distintivos. Otro de los 
logros ha sido la adhesión al SIC-
TED, el Sistema Integral de Cali-
dad Turística en Destinos. Tam-
bién se agrega al decreto de Bien 
de Interés Turístico Provincias 
que consiguieron el Ayuntamien-
to de Alboraya y la Junta Local de 
Hermandades y Corporaciones 
de Semana Santa, generando una 
cita ineludible en el turismo de 
cultura y tradición.  

DIPUTACIÓ

L’acte institucional de la Diputació 
de València en Fitur, amb motiu del 
Dia de la Província, ha comptat amb 
una presentació molt especial: la del 
centre formatiu ‘La Mare Que Va’, un 
espai d’inclusió soci-laboral que se 
situarà en La Marina i que impartirà 
hostaleria i turisme per a alumnat 
amb síndrome de Down i discapa-
citat intel·lectual. Com resa el claim 
de la iniciativa, estem davant ‘Una 
bogeria de proporcions gastronò-
miques’.
 La creació d’este centre impulsat 
per la Fundació Asindown al costat 
de la Diputació, l’Ajuntament de 
València, la Generalitat, La Marina 
i la Federació d’Hostaleria, ha pro-
tagonitzat l’acte desenvolupat en la 
Plaça Central del pavelló 7 d’Ifema, 
on s’exhibix l’oferta turística de les 
tres províncies de la Comunitat, en 
un estand integrat en el qual estan 
perfectament definits els productes 
i experiències de cada municipi.

Consciència social
El president de la Diputació, Toni 
Gaspar, i el responsable de València 
Turisme, Jordi Mayor, han participat 
al costat de la Fundació Asindown 
en la presentació d’un d’eixos pro-
jectes que produïxen “una extraor-
dinària satisfacció, perquè inclou 
una consciència social que es tra-
duirà no sols en la inserció soci-
laboral de persones amb grans ca-
pacitats que hem de posar en valor, 
sinó també a oferir una nova visió 
de la discapacitat a la societat en 
general”, en paraules del president 
Gaspar.

CREACIÓ D’UN CENTRE 
FORMATIU EN HOSTALERIA 
I TURISME PER A ALUMNES 
AMB SÍNDROME DE DOWN

VIDEO

Alboraya presentó en Fitur sus rutas teatralizadas

Paseo de la PataconaHuerta de AlborayaHorchata
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Miradors de l’Horta 
internacionalizará su programa 

de actividades en su edición 
de 2023

EL FESTIVAL DE TURISME CARRAIXET DA EL PRIMER PASO HACIA SU 
INTERNACIONALIZACIÓN 

La cuarta edición de Mira-
dors de l’Horta aparejará 
como principal novedad la 

internacionalización del certa-
men con la inclusión en su pro-
grama de actividades de estudios 
y perfiles de referencia en la es-
cena creativa europea. Así lo han 
anunciado en Fitur los organiza-
dores de un festival que, en sus 
tres primeros años, ha reunido 
el talento de más de 20 estudios 
de arquitectura, visuales, diseño 
o interiorismo en la huerta va-
lenciana de la Mancomunitat del 
Carraíxet (Valencia) con instala-

ciones efímeras que conectan el 
talento con el territorio, la tradi-
ción, la alimentación sostenible 
y las culturas locales. 
   Así, y por primera vez, durante 
el otoño de este 2023 la creati-
vidad del festival escuchará las 
tendencias procedentes de Euro-
pa, “con el objetivo de inspirar y 
proyectar un carácter más inter-
nacional al certamen, situando 
la huerta periurbana de Valencia 
como escenario de inspiración 
para arquitectos, diseñadores, 
creadores visuales, interioristas 
y artistas que expresen la vin-
culación de la tierra con la ali-

mentación local y su necesidad 
de conservación en contextos 
globales”, ha anunciado Noelia 
Rigoberto, directora del festival, 
como declaración de intencio-
nes en la presentación del Mira-
dors de l’Horta más internacio-
nal hasta la fecha.
Convocatoria abierta en marzo
La entidad organizadora del 
festival, Turisme Carraixet, con-
tará con la colaboración de la 
Asociación de Diseñadores de la 
Comunitat Valenciana (ADCV) 
para la convocatoria y gestión 
de una llamada a proyecto que 
comenzará en marzo para selec-

Redacción

cionar las instalaciones efímeras 
participantes. Las bases se publi-
carán en las páginas web de Tu-
risme Carraixet y de la ADCV. 
  Cada una de las propues-
tas seleccionadas recibirá una 
dotación económica. Entre los 
criterios a cumplir destacan la 
sostenibilidad, tanto en pro-
ceso como en materiales, y la 
representación de los valores li-
gados a la huerta valenciana. El 
jurado estará formado por pro-
fesionales de la Asociación Va-
lenciana de Diseñadores de la 
Comunitat Valenciana (ADCV), 
el Colegio Oficial de Arquitectos 
de la Comunitat Valenciana y el 
Colegio de Diseñadores de Inte-
rior de la Comunitat Valenciana

Miradors de l’Horta
Más de 7.000 personas han vi-
sitado las obras instaladas en la 
huerta que vertebra a la Man-
comunitat del Carraixet y de su 
programación paralela.

MONCADA

La futura Oficina de Turisme de 
Moncada serà enguany realitat 
amb l’inici de les obres que han 
donat principi està setmana en 
les instal·lacions del que serà el 
futur Museu de la Fàbrica de la 
Seda. 
  La regidora de Patrimoni, Pepi 
Calderer, acompanyada de 
l’arqueòleg municipal, Josep 
Burriel, han visitat l’inici dels 
treballs que compta amb un 
pressupost de 150.000 euros. En 
concret les obres consisteixen 
en l’oficina d’informació turísti-
ca així com la construcció d’uns 
nous lavabos en la planta baixa. 
D’igual forma es procedirà al 
muntatge de la Sala 1 per a més 
endavant restaurar la façana sud 
de la Nau indústria.

Fitur
Per part seua, l’alcaldessa Am-
paro Orts que en qualitat de di-
putada provincial s’ha desplaçat 
a Fitur ha assenyalat que l’any 
vinent Moncada estarà en la fira 
de turisme conjuntament amb la 
marca turística de la Diputació 
de València. 
  “Moncada té un important pa-
trimoni arqueològic i patrimo-
nial, i en un futur comptarà amb 
dos museus el que convertirà a la 
nostra ciutat en un referent mu-
seístic, per la qual cosa el nos-
tre compromís és difondre una 
marca turística que identifique 
al municipi”.

ARRANQUEN LES OBRES 
DE L’OFICINA DE TURISME 
DE MONCADA QUE ESTARÀ 
SITUADA EN EL MUSEU DE LA 
FÀBRICA DE LA SEDA

Presentación de la propuesta turística de Turisme Carraixet en Fitur

También durante  
Fitur tuvo lugar un 
‘show cooking’ con 

productos de la huerta 
de las poblaciones que 

conforman Turisme 
Carraixet

VIDEO

Regidors de Moncada
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L’alcaldessa del Puig amb regidors de la població junt al president de la Diputació, diputats, Delegada de Govern i alcalde d’AlboraIa

El Puig de Santa Maria, patrimoni, 
gastronomia i cultura al costat del 

Mediterrani
EL MUNICIPI PROMOCIONA EN FITUR EL TURISME ‘SLOW’ COM A DESTÍ AMIGABLE I FAMILIAR 

La unió perfecta de gastrono-
mia, platges, patrimoni, sin-
gularitat i qualitat. El Puig de 

Santa Maria torna a Fitur havent 
aconseguit  la distinció de Muni-
cipi Turístic de Rellevància gràcies 
a la seua gran varietat d’atractius 
i a convertir-se en una alternativa 
ideal d’oci en oferir activitats i ru-
tes durant tot l’any.
   La alcaldessa de la població, 
Luisa Salvador, va explicar a El 
Meridiano que “El Puig ha acon-
seguit recentment la distinció de 
Municipi Turístic de Rellevància, 
aquest és un premi a la bona fae-
na que s’està realitzant des de la 
regidoria de turisme».    I és que 
El Puig porta molts anys treballant 
la seua marca turísticament, “tots 
els fins de setmanes tenim rutes 
adaptades a totes les edats i tenen 
una gran acceptació”, va afirmar 
l’alcaldessa de la localitat.

Tradició
El Puig conjunta tradició i innova-
ció, singularitat, hospitalitat i qua-
litat de servei aplicant un concep-
te de Turisme Slow, com un destí 
amigable, sostenible i accessible. 
Tot això queda recollit en el nou 
audiovisual turístic “Apunta’t al 
Puig i a la seua finestra del temps”, 
que pretén emocionar al turista i 
motivar-li a visitar el destí.

Visites guiades
El Puig compta amb afluència 
durant tot l’any gràcies a les visi-
tes guiades que ofereix pel seu ric 
patrimoni cultural. És possible vi-
sitar un dels seus monuments més 
emblemàtics, el Monestir de Santa 
María del Puig, erigit per ordre de 

Jaume I en 1237 i declarat Monu-
ment Historicoartístic Nacional en 
1969, així com fer-se una passeja-
da pels claustres, capelles i patis 
de la Cartoixa Ara Christi, decla-
rada Bé d’Interés Cultura en 1996. 
A més, també compta amb l’opció 
de visitar el Castell de Jaume I, 
la Torre de Guaita i el conjunt de 
Refugis i Trinxeres, un dels millor 
conservats de la Comunitat Valen-
ciana.

Presentació a Fitur
El Puig de Santa Maria ha presen-
tat la seua nova marca turística 
amb singularitat i personalitat 
que representa els valors del Puig 
turístic: patrimonial, mediterra-
ni, històric, divers, bona reputa-
ció, honestedat, tradició i inno-
vació. La tipografia original de 
trets gòtics contundents que ens 
trasllada a temps històrics i a la 
impremta, combinada amb altres 
elements, com la silueta de la fi-
nestra, una al·legoria al campanar 
del Monestir de Santa Maria del 
Puig i al paisatge.
  Esta localitat també té el Museu 
de la Impremta i les Arts Gràfi-
ques, sent el primer d’Espanya i 
el segon més important d’Europa. 
En el seu interior es pot trobar una 
rèplica de la premsa de Gutenberg 
i un taller d’impremta del segle 
XV. Quant als béns de rellevància 
local, El Puig compta amb l’ermita 
de Sant Jordi, el Fumeral de la 
Conserveta i el retaule de la Mare 
de Déu.
  Per als amants de la naturalesa, 
El Puig també pot ser eixe lloc de 
relaxació i desconnexió. Des de 
l’Ajuntament es proposen rutes 
per diferents ecosistemes natu-
rals: l’horta, la marjal, les dunes, la 

muntanya… A través d’aquest pas-
seig es poden observar els ocells 
que habiten en les zones humides 
i en els ecosistemes dunars, així 
com gaudir de la diversitat de pai-
satges oberts a la mar Mediterrà-
nia.

Platges
El Puig de Santa Maria presumeix 
de comptar amb cinc platges al 
llarg del seu litoral, tant d’arena 
com de pedres, amb una longitud 
de quatre quilòmetres. Totes elles 
estan molt ben equipades i comp-
ten amb dutxes, passarel·les, ser-
vei de vigilància i instal·lacions lú-
diques per als més xicotets. Per als 
quals busquen més tranquil·litat, 
El Puig també compta amb cales.

Gastronomia
Quant a la gastronomia, El Puig 
de Santa Maria aposta per la cui-
na mediterrània saludable que 
fusiona tant la tradició com la in-
novació i promou la sostenibilitat, 
l’autenticitat i la credibilitat. Per 
això, s’ha creat el Club de Produc-
te Gastronòmic “Saborea El Puig”, 
format per 12 empreses que oferei-
xen una oferta cultural i gastronò-
mica amb diversitat de propostes 
elaborades amb ingredients de 
l’horta valenciana, de km 0 i pro-
ductes amb denominació d’origen 
Comunitat Valenciana. 
  A més, El Puig està adherit a la 
Xarxa GastroTurística de la Co-
munitat Valenciana, impulsada 
per Turisme CV, amb la marca 
“L’Exquisit Mediterrani”, com a 
imatge d’excel·lència del producte 
agroalimentari.
  Així mateix, també destaquen les 
diverses festes que es realitzen al 
llarg de l’any, com la festa de Sant 

Pere Nolasc, que se celebra l’últim 
diumenge de gener, en la qual els 
clavaris elaboren les típiques cal-
deres d’arròs amb fessols i naps i 
les reparteixen entre tots els visi-
tants que desitgen degustar-les, 
o les seues festes patronals al se-
tembre en honor a Santa Maria 
dels Àngels, amb espectacles mu-
sicals, cavalcada i castells de focs 
artificials.

Hotels
Aquest municipi ofereix més de 673 
places hoteleres i 13.900 places de 
segona residència. Té un bon po-
sicionament en l’organització de 
Turisme d’esdeveniments (MICE), 
ja que compta amb 5 salons de 
celebracions (3.380 places), sin-
gulars i històrics, que ofereixen 
un servei amb alts estàndards de 
qualitat: l’Hort de Santa Maria, 
Cartoixa d’Ara Christi, Camp An-
níbal, Jardins la Hisenda i Jardins 
la Cartoixa.
  La localitat destaca a la provín-
cia de València com a destinació 
turística perquè reuneix tots els 
atractius d’una destinació turísti-
ca excel·lent: patrimoni, gastrono-
mia, platges i visites guiades tots 
els caps de setmana de l’any. Un 
poble amb un passat gloriós molt 
important que s’obri i dona la ben-
vinguda a totes les persones que 
s’acosten a recórrer el seu interior 
i el seu entorn.

Redacció

UNESCO

La ciutat de Manises va estar en-
guany present a Fitur per tal de 
donar a conéixer el nou vídeo pro-
mocional turístic de la localitat i el 
plànol renovat per la il lustradora 
valenciana, Virginia Lorente.
  A més, s’aprofità l’ocasió per pre-
sentar els nous fullets turístics so-
bre Patrimoni, Natura i Ceràmica. 
El primer, recull els llocs d’interés 
turístic i monuments més rellevants 
de Manises. El segon arreplega les 
rutes verdes pel Parc Natural del 
Túria que són la ruta del Racó i la de 
les Masies, unes rutes de baixa di-
ficultat d’entre 4 i 5 quilòmetres. El 
tercer fullet fa una recopilació dels 
agents relacionats amb la ceràmica, 
d’una part, els i les artesanes locals 
i, d’altra, entitats com l’Escola dArt i 
Superior de Ceràmica, el Musesu de 
Ceràmica i  associacions com AVEC 
i ANPEC.
  La ciutat de Manises pertany des de 
l’any 2021 a la xarxa de Ciutats Crea-
tives de la UNESCO en la modalitat 
d’Artesania i Arts Populars, sent la 
primera ciutat de l’estat espanyol 
en aquesta modalitat, la qual cosa 
l’ha posicionada en el mapa a nivell 
mundial i ha suposat un increment 
d’activitats al voltant de la promoció 
ceràmica.
  Al 2023 Fitur va ocupar huit pave-
llons del recinte ferial, on estaran 
representades totes les comunitats 
autònomes, amb una gran oferta de 
les destinaciones espanyoles, noves 
empreses i una major presència in-
ternacional. En total reunirà a més 
de 100 països encapçalats per Gua-
temala, país soci FITUR d’enguany.

MANISES, PRESENT A FITUR 
2023

VIDEO

QUART DE POBLET

La alcaldesa, Carmen Martínez, ha 
explicado en  Fitur el potencial tu-
rístico de Quart de Poblet y todas las  
iniciativas puestas en marcha en el 
municipio: “Las políticas municipa-
les de los últimos tiempos han ido 
encaminadas a recuperar, proteger 
y difundir todos los valores patri-
moniales, sociales y culturales que 
se están convirtiendo en un gran 
atractivo turístico para vecinos y no 
vecinos, que están redescubriendo 
un turismo familiar de proximidad 
con muchas posibilidades en los 
municipios de nuestra área metro-
politana. Eso sí, todo ello mante-
niendo nuestras señas de identidad 
y garantizando nuestra calidad de 
vida”.

LA PASSEJÀ SE POSTULA 
COMO FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO AUTONÓMICO 
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Massamagrell, presente en Fitur para 
promocionar la Ruta del Grial

Massamagrell volvió a es-
tar presente un año más 
en Fitur, la Feria Interna-

cional del Turismo que fue inau-
gurada.
  El alcalde de Massamagrell, Paco 
Gómez, fue en representación del 
municipio para dar visibilidad y 
poner en valor al pueblo a través 
de la Ruta del Grial. También en 
Fitur estaba Jesús Gimeno, conce-
jal representante del Ayuntamien-
to en la Asociación Cultural del 

Camino del Santo Grial.
  Aunque Massamagrell no contó 
con stand propio, gracias a la Ge-
neralitat Valenciana, la Ruta del 
Grial está promocionada en el 
stand de la Comunidad Valencia-
na en el área de Creaturisme Tu-
rismo Cultural. 

Ruta
Massamagrell es una de las loca-
lidades que forman parte de la 
Ruta del Grial, la cual pasa por 18 
municipios del territorio y es un 
itinerario de peregrinación. Es por 
ello, que Massamagrell tiene una 

presencia destacada en la feria y 
aprovechó esos días para promo-
cionar la ruta de la mano del resto 
de los municipios para así incenti-
var su realización.
  Gómez quiso resaltar la impor-
tancia de potenciar y visibilizar el 
hecho de pertenecer a la Ruta del 
Grial: “El hecho de formar parte de 
la Ruta del Grial es una gran opor-
tunidad para Massamagrell, ya 
que nos permite potenciar nues-
tro municipio en cuanto a su gas-
tronomía, cultura, patrimonio y 
fiestas”. “Además, en la realización 
de la Ruta se puede disfrutar de la 

naturaleza en el marjal de Rafalell 
y Vistabella, visitar la Iglesia Pa-
rroquial del siglo XVIII, conocida 
como la catedral de la comarca de 
l’Horta Nord, conocer también la 
obra pictórica del artista Martínez 
Beneyto en su casa-museo, o pa-
sear por el Convento Capuchino 
de Santa María Magdalena, que 
data de 1597”. 

Afluencia
El alcalde explicó que “tras varios 
años de restricciones a causa de 
la Covid-19, este año FITUR está 
teniendo una gran acogida, con 

participación récord de empresas 
de la Comunitat Valenciana. Tam-
bién se espera una gran acogida 
de gente, lo que supone una gran 
oportunidad para Massamagrell”, 
afirmó el alcalde de la población, 
Paco Gómez.

Redacció

LA POBLACIÓN DA A CONOCER TAMBIÉN EN LA FERIA SU IGLESIA, EL MARJAL Y EL CONVENTO CAPUCHINO
Réplica del Santo Grial

Alcalde de Massamagrell, Paco López, y  Jesús Gimeno, concejal representante del Ayuntamiento en la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial.

L´Ajuntament de La Pobla de 
Farnals present a Fitur a tra-
vés de l´esport del ciclisme. 

L´alcalde de La Pobla de Farnals, 
Enric Palanca, va acompanyar a Fi-
tur a l´equip de ciclisme professio-
nal Electro Hiper Europa. 

 L´equip que corre a la categoria 
Continental compta entre altres 
espònsors amb la marca de La Po-
bla de Farnals al mallot. A l´acte de 

La Pobla de Farnals, també a Fitur
Redacció

presentació va concórrer el direc-
tor general de l´Agència Valenciana 
de Turisme, Francesc Colomer i el 
president de la Diputació de Caste-
lló Josep Pasqual, també promotor 
de l´equip amb la marca Castelló 
Cycling
   La Pobla de Farnals és l´únic muni-
cipi que promociona turísticament 
el municipi a través d´un equip ci-
clista professional i valencià. En pa-
raules del seu director esportiu Rafa 
Casero, l´Electro Hiper Europa for-
ma part dels sis equips professionals 
d´Espanya. Enguany per primera 
vegada correran la Vuelta a Burgos.
  La relació entre La Pobla de Farnals 
i el ciclisme és llarga, tenint em me-
mòria corredors com Batiste Subies 

o els més contemporanis Mario Fe-
nollosa i Enric Ferrer, entre altres. La 
construcció del carril ciclovianant 
que uneix els dos nuclis està sent 
el fil conductor de tota una sèrie 
d´accions per part de l´ajuntament 
per a donar a conéixer turísticament 
el municipi a través de la mobilitat 
sostenible. 
  La Platja de La Pobla de Farnals és 
coneguda a la comarca de l´Horta 
com a destí de segones residències 
estivals. “Poder moure´s en bici-
cleta és una realitat i una demanda 
social que demostra la necessitat de 
sumar turisme, esport i consciència 
mediambiental”, explica l’alcalde de 
la població de La Pobla de Farnals, 
Enric Palanca.

VIDEO

L’alcalde, Enric Palanca, amb l’equip de ciclisme
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Paterna sortea en Fitur dos 
entradas para vivir la Cordà 

desde el edificio de la calle Mayor

Paterna es uno de los mu-
nicipios de l’Horta que ha 
acudido este año a la Feria 

Internacional de Turismo (Fitur) 
para exponer sus señas de identi-
dad y darlas a conocer al mundo 
entero. El ayuntamiento de Pater-
na ha puesto sobre la mesa uno 
de sus valores más preciados «La 
cordà de Paterna».
  La concejala de Turismo, Cultura 
y Fuego, Teresa Espinosa, contó al 
periódico El Meridiano en su visi-
ta a Madrid, que una de las nove-
dades que ha presentado en esta 
edición de Fitur el Ayuntamiento 
es «un concurso de una experien-
cia para que dos personas pue-
dan disfrutar de la Cordà de este 
año desde la nueva oficina de 
Turismo, edificio Pepín Damián, 
situado en la calle Mayor». Desde 
este lugar los afortunados podrán 

LA CIUDAD HA PODIDO PRESENTAR ‘LA TAPA DE LA CORDÀ’ ELABORADA POR 
EL RESTAURANTE CASA TONI

Redacció

U n  a u t é n t i c o  e s p e c t á c u l o  d e  f u e g o  y  
p ó l v o r a .  U n  s e n t i m i e n t o  q u e  p a s a  d e  
g e n e r a c i ó n  e n  g e n e r a c i ó n ,  d e  
p a t e r n e r o s  a  f o r a s t e r o s

7 0 . 0 0 0  c o h e t e s

2 0  m i n u t o s

3 5 0  t i r a d o r e s  y  t i r a d o r a s

1 5 0  m e t r o s  d e  l a  c a l l e  M a y o r

sentir lo que significa la cultura 
del fuego y vivir las Fiestas Mayo-
res de la ciudad.
  La Cordà de Paterna, Fiesta de 
Interés Turístico Nacional desde 
hace unos años busca también 
su reconocimiento internacional. 
Y es que como indicó Espinosa 
«cada vez son más los extranje-
ros que vienen a conocer nuestra 
Cordà. El año pasado pudimos 
ver a gente de Italia o de Inglate-

rra que se contagiaban de nuestra 
pasión por la pólvora».
  Además, gracias a l’Exquisit Me-
diterrani, la concejala manifestó 
que Paterna ha podido presentar 
‘la tapa de la Cordà’ elaborada 
por el restaurante Casa Toni, que 
ha obtenido reconocimiento a ni-
vel autonómico y que se llevará el 
próximo lunes a ‘Madrid Fusión’, 
optando al al premio de mejor 
tapa.

Teresa Espinosa, concejala de Turismo de Paterna

La red de videovigilancia 
de Paterna facilita 611 
actuaciones policiales

MÁS DE 300 CÁMARAS COMPONEN EL SISTEMA DE 
VIGILANCIA A TIEMPO REAL

El sistema de cámaras de vigilan-
cia de Paterna se ha convertido en 
todo un referente en materia de 
seguridad por su contribución al 
desarrollo de los servicios diarios 
de la Policía Local de la ciudad.
  Y es que con la ayuda de esta red 
de videovigilancia, compuesta por 
más de 300 cámaras repartidas 
por todos los barrios y polígonos 
industriales del municipio, se ha 
intervenido y resuelto 611 actua-
ciones policiales durante 2022.

 La Teniente Alcalde, Nuria Cam-
pos, ha detallado que “estos dispo-
sitivos han sido concebidos con el 
objetivo de potenciar la seguridad 
de Paterna y de su ciudadanía, en 
un proyecto impulsado en 2021 
por el Equipo de Gobierno socia-
lista”. 
  Entre los servicios en los que la 
utilización de este sistema de cá-
maras ha sido fundamental son: 
detenciones, la recuperación de 
vehículos así como el esclareci-
miento de accidentes de tráfico.

Redacció

Centro de control
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La Mancomunitat de l’Horta 
Sud presenta por primera vez su  

oferta turística en Fitur
LA ENTIDAD PONDRÁ EN MARCHA NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS

La Mancomunitat Intermu-
nicipal de l’Horta Sud ha 
presentado por primera vez 

su oferta y estrategia turística en 
la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) en Madrid. La entidad 
supramunicipal participa por pri-
mera vez en este evento, conside-
rado como uno de los escaparates 
internacionales más importantes 
del sector turístico mundial. 
  La primera participación de la 
Mancomunitat de l’Horta Sud en 
FITUR ha tenido lugar en el stand 
de Valencia Turisme de la Diputa-
ció de València con una presenta-
ción de la oferta y estrategia turís-
tica llevada a cabo en los últimos 
años. 
  La presentación la ha realizado 
el presidente de la Mancomuni-
tat, José Francisco Cabanes, que 
ha repasado las últimas actua-
ciones de la entidad comarcal en 
materia turística. Además, el tam-
bién alcalde de Sedaví ha realiza-
do  un recorrido por la comarca 
exponiendo municipio por mu-
nicipio todo el potencial turístico 
de l’Horta Sud. La presentación 
ha finalizado con la visualización 
del reportaje de promoción tu-
rística #PropDeTu con el que se 
muestra el enorme potencial tu-
rístico de la comarca.  
  El presidente de la Mancomuni-
tat ha querido también agradecer 
la invitación de Valencia Turis-

Redacció

El presidente de la Mancomunitat junto a la alcaldesa y concejal de Quart de Poblet , y el portavoz de Alfafar 

La Mancomunitat 
inaugura el proyecto 

europeo “Have your say” 
EL PROYECTO ESTÁ ENMARCADO EN LA CONVOCATORIA 

“CIUDADANOS, IGUALDAD, DERECHOS Y VALORES”

La Mancomunitat de l’Horta 
Sud inauguró el proyecto eu-
ropeo “Have your say” con 

unas jornadas internacionales. El 
objetivo de las jornadas es cono-
cer cómo la crisis de la pandemia 
de la Covid-19 ha influido en el 
debate democrático y los derechos 
fundamentales de las personas.
  El evento contó con la presencia 
de expertos en la participación 
ciudadana procedentes de Polo-
nia, Bulgaria, Croacia y Alemania. 
  Este es el primero de los encuen-
tros del proyecto, que tendrá una 
duración de 15 meses, en los que 
se realizarán diferentes visitas a 
los países de los socios participan-
tes. 
  En esta primera cita se llevaron 
a cabo ponencias y charlas en las 
que participaron el presidente de 
la comisión de Asuntos Europeos 
de la Mancomunitat de l’Horta 
Sud Bartolomé Nofuentes, la Fun-
dació Horta Sud, representantes 
de municipios de la comarca y 
las organizaciones participantes 
en el proyecto, The Polish Robert 
Schuman Foundation, Democra-
cy International e.V. de Alemania, 
The European Information Cen-
tre de Bulgaria y la Europe House 
Slavonski Brod de Croacia que 

compartieron experiencias y he-
rramientas sobre participación 
ciudadana.
  El objetivo del proyecto euro-
peo “Have your say”, incluido en 
la convocatoria de “Ciudada-
nos, Igualdad, Derechos y Valo-
res” y dotado con 92.500 euros, 
es compartir enfoques y herra-
mientas democráticas con el fin 
de empoderar a la ciudadanía 
con información e identificar la 
desinformación.“Consideramos 
fundamental la participación en 
estos proyectos porque queremos 
formar a una ciudadanía capaz de 
alzar su voz y de tomar sus pro-
pias decisiones”, afirmó Bartolomé 
Nofuentes. 
 Además, en la línea de la promo-
ción turística de la comarca que 
está llevando a cabo la Manco-
munitat de l’Horta Sud, se invitó 
a los representantes de los socios 
europeos del proyecto a conocer 
l’Horta Sud. En ese sentido, el pre-
sidente de la Mancomunitat, Jose 
Cabanes añadió que es un “placer  
recibir a los socios del proyecto y 
poder mostrarles toda la riqueza 
de nuestra comarca. Los proyectos 
europeos de este tipo son también 
una oportunidad para seguir in-
ternacionalizando nuestra marca 
turística”. 
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Inauguración de las Jornadas

VIDEO

me de la Diputació de València. 
“Queremos agradecer a la Dipu-
tació de Valencia la invitación a 
formar parte de este gran evento 
que es para nosotros una opor-
tunidad de seguir trabajando por 
el turismo de nuestra comarca y 
convertirlo en motor económico 
de nuestros municipios”, ha seña-
lado Cabanes. 

Marca turística
Con la participación en Fitur, la 
entidad supramunicipal sigue 
apostando por potenciar su mar-
ca turística como lleva haciendo 
desde hace años. En 2020 presen-
tó el vídeo promocional que ha 
podido mostrarse en FITUR. En 
2021 presentó cuatro rutas turís-
ticas por la comarca con el obje-
tivo de fomentar el conocimiento 
de patrimonio histórico, cultural 
y natural. 
  Este año, la Mancomunitat pre-
sentó su Plan Estratégico de Tu-
rismo que establece un diagnós-
tico de la realidad turística de la 
comarca. El plan se estrenó con 

una exposición en Bruselas sobre 
la historia y cultura de la comarca 
con motivo de la Semana de las 
Regiones y Ciudades en la capital 
de Europa dónde se expusieron 
las singularidades de los munici-
pios de l’Horta Sud. 
  Recientemente se ha firmado 
con la Diputació de València y la 
Generalitat un Plan de Dinamiza-
ción y Gobernanza que asegura 
una inversión de cerca de un mi-
llón de euros para los próximos 
tres años para poner en marcha 
acciones en materia turística en 
la comarca. Además, la Manco-
munitat de l’Horta Sud trabaja 
para conseguir la calificación de 
Destino Turístico Inteligente.

Presentación de la oferta turística de la Mancomunitat de l’Horta Sud
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Subvencions a Torrent 
i Albalat dels Sorells 

per a un nou centre de 
dia i una residència

 ELS AJUNTAMENTS S’ENCARREGUEN DE CEDIR 
ELS TERRENYS, LES DIPUTACIONS FINANCEN LA 

CONSTRUCCIÓ DELS CENTRES I LA CONSELLERIA ELS 
DOTA TANT DE MOBILIARI COM DE PERSONAL 

La Junta de Govern de la 
Diputació de València ha 
aprovat la concessió de les 

subvencions per a la construcció 
de nous centres socials per a ma-
jors dependents i persones amb 

diversitat funcional en diferents 
municipis de la província de Va-
lència. Estes ajudes estan inclo-
ses en l’acord de col·laboració 
signat el mes de novembre pas-
sat pel president de la Diputa-
ció, Toni Gaspar, i per la vice-

Redacció

La ministra de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, va presidir 

la posada en servei de 6,1 quilò-
metres (km) de carril Bus-VAO 
i 5 km de tercers nous carrils en 
l’autovia V-21, en l’entrada nord a 
la ciutat de València, acompanya-
da per la delegada del Govern a la 
Comunitat Valenciana, Pilar Ber-
nabé, i alcaldes de la zona.
  Unes obres que han suposat una 
inversió total de 27,56 milions 
d’euros i que inclouen, en línia 
amb l’Estratègia Estatal per la Bi-
cicleta, un nou carril bici d’uns 
700 metres de longitud. 

  En la seua intervenció va expli-
car tambié les obres de la nova 
passarel·la entre Alboraya y Port 
Saplaya que permetrà millorar 
la permeabilitat cicle-peatoanl i 
donarà connexió a l’anell ciclista 
que està desenvolupant la Gene-
ralitat.
  La passarel·la també facilitarà la 
mobilitat a les persones amb di-
versitat funcional, ja l’itinerari és 
accessible.
  A més, en línia amb l’anterior i 
amb l’Estratègia Estatal per la 
Bicicleta, s’ha construït un carril 
bici entre en enllaç de Port Sapla-
ya i el Carraixet d’uns 700 metres 
de longitud.

El Ministeri obrirà una nova 
passarel·la entre Alboraia i Port 
Saplaya

Redacció

Posada en servei carril Bus-VAO

presidenta de la Generalitat i 
consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, Aitana Mas, pel qual 
s’ampliava el Pla Convivint 2021-
2025 d’infraestructures de ser-
veis socials.
  En concret, la corporació pro-
vincial, la qual transferirà direc-
tament l’ajuda als consistoris, 
realitzarà una aportació extraor-
dinària de 17,5 milions d’euros 
per a finançar els nous centres 
de dia i diversitat funcional de 
Gandia, Torrent i l’Eliana i els 
centres de majors que es preveu 
construir en Albalat dels Sorells, 
Corbera, La Llosa de Ranes i 
Castelló de Rugat. 
  Amb el model mixt del Pla 
Convivint, els ajuntaments 
s’encarreguen de cedir els te-
rrenys, les diputacions finan-
cen la construcció dels centres 
i la Conselleria els dota tant de 
mobiliari com de personal per al 
seu posterior funcionament.

Els nous projectes
Quant al repartiment de les aju-
des entre els diferents projectes, 
Torrent, a L’Horta Sud, disposarà 
de tres milions d’euros i Albalat 
dels Sorells a L’Horta Nord te as-
signat dos milions d’euros de la 
corporació provincial per a por-
tar avant els seus projectes.
El termini d’execució de les 
obres de construcció dels dife-
rents centres oscil·la entre els 36 
i els 42 mesos de duració.

La Diputació aprova la concessió

El periòdic El Meridiano 
l’Horta compleix deu anys 
i el pròxim 7 de febrer, a 

les 20h, a la sala cívica de l’Antic 
Mercat de Torrent, tindrà lloc una 
gala on s’anunciaran les diferents 
accions que el periòdic posarà en 
marxa per a celebrar aquesta dè-
cada de periodisme de proximitat.
  L’acte, presentat per l’actriu i pre-
sentadora Pepa Cases, comptarà 
amb les intervencions de l’alcalde 
de Torrent, Jesús Ros; el director 
general d’À Punt, Alfred Costa; la 
directora de l’Institut Valencià de 
les Dones, María Such, i la directo-
ra del periòdic, Silvia Tormo.
A més, assistiran alcaldes i alcal-
desses de les poblacions de la co-
marca, entitats, fundacions i asso-
ciacions de l’Horta. Un acte que 
pretén donar el tret d’eixida a un 
any replet d’activitats gratuïtes diri-
gides als lectors i lectores del mitjà.

Consolidació
El Meridiano l’Horta va nàixer en 
el 2013 cobrint informació de 10 
poblacions de l’Horta Sud, fins a 
arribar, fa sis anys, a cobrir infor-
mativament les 43 poblacions de la 
comarca de l’Horta, tant Nord com  
Sud.  El mitjà compta amb quatre 
suports informatius: periòdic im-
prés, periòdic en línia www.elme-
ridiano.es, xarxes socials i informa-
tiu nocturn de whatsapp.
  Durant aquests anys el periòdic 

LA SALA CÍVICA DE L’ANTIC MERCAT DE TORRENT ACOLLIRÀ LA GALA

El Meridiano l’Horta celebra 
el seu desé aniversari

s’ha consolidat com un mitjà de 
referència a la comarca, així ho 
avalen les més de 100.000 persones 
que tots els mesos s’informen en 
línia de les notícies que ocorren de 
l’Horta a través del nostre periòdic 
i les que el fan a través del periòdic 

imprés que té una tirada de 20.000 
exemplars mensuals.

Periodisme
Rigor i professionalitat són les ba-
ses del mitjà que també ha crescut 
quant a la seua plantilla durant 

aquests anys. En l’actualitat el pe-
riòdic compta amb tres periodis-
tes, una dissenyadora, un tècnic 
en imatge i distribució. Un equip 
format per sis persones a les quals 
se sumen col·laboradors i colum-
nistes. 
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Antic Mercat de Torrent

RENFE

Renfe recupera 19 serveis de Roda-
lia en el Nucli de València durant els 
caps de setmana, a partir del dissab-
te 14 de gener.
S’incrementa el servei els dissabtes 
de 10 trens de la línia C-2, entre Va-
lència Nord i Xàtiva que circulaven, 
fins al moment, diàriament excepte 
dissabtes. Per tant, circularan tots 
els dies de la setmana en aqueixa 
línia els trens amb eixida des de Va-
lència Nord. En la línia C-1, entre 
València Nord i Gandia, es recupe-
ren 3 serveis setmanals, dos els dis-
sabtes i un el diumenge.
Quant a la línia C-3, entre València 
Nord i Buñol, s’incrementa dos ser-
veis setmanals. Circularan els dis-
sabtes. La línia C-5 comptarà amb 
4 nous serveis els caps de setmana 
entre Sagunt i Caudiel (2 el dissabte 
i 2 el diumenge) que circularan tam-
bé en dies festius.

RENFE RECUPERA 19 
SERVEIS DE RODALIA EN EL 
NUCLI DE VALÈNCIA DURANT 
EL CAP DE SETMANA
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La transformació de Torrent avança 
amb el 76% del Pla FICUS ja executat 
o en procés administratiu

La ciutat de Torrent viu la 
seua major transformació 
des dels anys 80 gràcies al 

Pla de Foment d’Infraestructures 
Cíviques Urbanes i Sostenibles 
(FICUS)’, que continua dotant al 
municipi de noves instal·lacions 
i serveis, dins de l’estratègia 
d’inversions i actuacions progra-
mades per l’Ajuntament de To-
rrent per al període 2022-2025. 
 En aquest aspecte, el primer 
any d’acció del Pla Ficus tanca 
amb un 76% de les 68 actuacions 
arreplegades en un estat avançat 
d’execució, amb 13 intervencions 
ja finalitzades, 10 en ple desenvo-
lupament, 23 amb el projecte ja 
contractat i 6 en fase de licitació.
  “Amb el Pla Ficus consolidem 
un model de ciutat que respon 
a les necessitats dels torrentins i 
torrentines amb una major capa-
citat de recursos i serveis”, desta-
ca l’alcalde Jesús Ros, qui també 
remarca que “és un projecte que 
construeix el present i el futur de 
Torrent, amb l’objectiu d’oferir 
als nostres veïns i veïnes una ciu-
tat més moderna, amable, acces-
sible i sostenible”.

Infraestructures Cíviques
Així, dins del ‘Pla 
d’Infraestructures Cíviques’ ja 
s’ha finalitzat l’habilitació del 
Punt d’Encontre Familiar en el 
nucli urbà, la implantació del ser-
vei de ressonància en el Centre 
d’Especialitats de Sants Patrons, 
el nou clos perimetral del Polies-
portiu Anabel Medina i les obres 
del local on se situarà l’Agència 
Valenciana de Seguretat Ferro-
viària, entre altres. 
  Mentre que prossegueixen els 
treballs per a l’obertura del Cen-
tre de Salut Torrent III, situat en 
Parc Central, amb previsió de fi-
nalitzar en els pròxims mesos. 
D’altra banda, es troben en l’etapa 
final del procés administratiu el 

projecte del Palau de Justícia, les 
zones verdes dels carrers Cam-
poamor i 9 d’octubre, l’ampliació 
de l’escut antincendis del Vedat 
o l’edifici per a lloguer jove en la 
plaça de Marquesat, i en els úl-

tims dies s’han incorporat quatre 
importants actuacions de reno-
vació dels centres educatius An-
tonio Machado, El Molí, Mare de 
Déu del Roser i Lope de Vega.

Impuls Urbà
El “Pla d’Impuls Urbà” és el se-
gon dels elements que configu-
ren aquest document i integra les 
principals intervencions en ma-
tèria d’urbanització i renovació 
de l’entorn urbà. 
  En aquest aspecte, ja han con-
clòs els treballs del nou pont del 
Safranar que connecta amb el 
corredor comarcal, i s’estan exe-
cutant les obres de la III fase del 
projecte de Reurbanització de 
l’Alter i de la rotonda del Carrer 
Lepanto. 
  Respecte al nou barri de Parc 
Central III, el projecte ja ha sigut 

contractat i encara l’última fase 
del procés administratiu, igual 
que la rotonda del Mas del Jutge.

Més plans
El ‘Pla 200.000’ i el ‘Pla 10k’ són 
dos dels elements centrals de 
l’estratègia d’inversions 2022-
2025 que més avanços han expe-
rimentat, amb treballs ja finalit-
zats als carrers Sis de desembre, 
Germanies, Tirant lo Blanc, Pare 
Méndez, Gabriela Mistral, Grane-
rers, Miguel Servet, Mare de Déu 
de la Soletat o Sant Joan Baptista, 
entre molts altres punts de la ciu-
tat als quals s’estan estenent set-
mana rere setmana.

Estacionament
Finalment, el “Pla d’espais ur-
bans d’estacionament” avança 
amb l’habilitació d’un pàrquing 
públic gratuït al carrer Sant Just i 
la millora dels pàrquings públics 
dels carrers 9 d’octubre i Músic 
José Ortí Soriano, i ja es treballa 
en la tramitació d’altres dos es-
pais en Sant Lluís Beltrán i Verge 
de l’Assumpció. 
  Altres projectes importants que 
milloraran la vida dels torrent-
ins i torrentines seran les actua-
cions en matèria de proveïment 
d’aigua potable i clavegueram, 
destacant la posada en marxa 
de la construcció d’una planta 
desnitrificadora per al tracta-
ment d’aigües en Calicanto o el 
nou punt d’enganxament i su-
ministració d’aigua potable que 
creuarà el bypass, encara en fase 
de licitació.

Estat dels projectes
Cal destacar que, pròximament, 
s’enviarà a totes les llars de To-
rrent un document actualitzat 
de les actuacions del Pla FICUS, 
perquè la ciutadania puga conèi-
xer de primera mà l’estat dels 
projectes i, així, fer un seguiment 
d’aquests.
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PROJECTES COM EL PONT DEL SAFRANAR, EL PUNT D’ENCONTRE FAMILIAR, EL 
SERVEI DE RESSONÀNCIES DE CENTRE D’ESPECIALITATS DE SANTS PATRONS O 
EL PÀRQUING PÚBLIC GRATUÏT DEL CARRER SANT JUST JA HAN FINALITZAT

Alcalde i regidors de Torrent

Altres actuacions, com 
la construcció del Palau 

de Justícia o l’edifici 
per a lloguer jove, 

encaren les últimes 
etapes del procés 

adminsitratiu

Amb motiu del centenari de 
la coronació de la Verge Pe-
legrina l’any 1923, la imat-

ge de la Geperudeta va recórrer 
els carrers de la ciutat de Torrent, 
on va ser rebuda pels membres 

de la Corporació Municipal. Des-
prés d’aquesta primera parada, la 
imatge va iniciar un pelegrinatge 
al llarg del cap de setmana per les 
parròquies que va finalitzar amb 
una missa als peus de la Torre. 

La imatge de la Geperudeta 
recorre els carrers de Torrent

La Geperudeta a Torrent

Torrent augmenta la 
inversió en el servei de 

gestió de residus i neteja 
urbana en 1,5 milions 

d’euros
EL NOU CONTRACTE TINDRÀ UNA DURACIÓ DE 14 ANYS

En el seu ferm compromís per 
millorar els serveis i presta-
cions en favor de la ciutada-

nia, l’Ajuntament de Torrent ulti-
ma l’adjudicació del nou contracte 
de gestió de residus i neteja urba-
na per un període de 14 anys, des 
de 2023 fins a 2037, i un import de 
121’4 milions d’euros, tal com in-
dica el plec de condicions ja apro-
vat pel consistori.
  Així ho va anunciar l’alcalde Jesús 
Ros en la seua habitual trobada 
amb els mitjans de comunicació: 
“Continuem treballant per a ofe-
rir als nostres veïns i veïnes els 
millors serveis possibles, i aquest 
nou contracte és una clara mostra 
d’això. Hem decidit augmentar la 
inversió anual en el servei en 1’5 
milions d’euros, la qual cosa su-
posa un 20% d’increment respecte 
a l’actual, fins a aconseguir els 7’9 
milions, amb l’objectiu d’afrontar 
la renovació dels contenidors, els 

vehicles i la maquinària, fet que 
repercutirà directament, i de ma-
nera positiva, en la qualitat de vida 
dels torrentins i torrentines”.
  Per part seua, el regidor de Gestió 
de Recursos i Modernitat, Andrés 
Campos, va explicar que “l’extensa 
duració del contracte, per un pe-
ríode de 14 anys, està motivada 
pels terminis d’amortització de 
les millores que implementa-
rem en el servei”. L’edil també va 
destacar “l’enorme importància 
d’aquest contracte, ja que és una 
de les inversions més potents de 
l’Ajuntament de cara als pròxims 
anys”.
   Així mateix, per a complementar 
l’impuls al servei de gestió de resi-
dus i neteja urbana, l’Ajuntament 
de Torrent llançarà pròximament 
una campanya de sensibilització 
amb el propòsit de conscienciar a 
la ciutadania de la importància de 
la seua col·laboració en relació al 
manteniment de la neteja als ca-
rrers del municipi.
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Neteja al carrer de Torrent
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Avacu cifra sólo en 3 euros el 
ahorro en una cesta básica por la 

bajada del IVA
LA ASOCIACIÓN CONSIDERA INSUFICIENTES LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA 

PALIAR LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN

A finales del pasado de año, 
y a principios de este, ya 
plenamente metidos en 

la denominada popularmente 
‘cuesta de enero’, la Asociación 
Valenciana de Consumidores y 
Usuarios (Avacu) ha procedido a 
anotar precios en diferentes su-
permercados para comprobar el 
ahorro que supone, en la compra 
de una cesta de productos básicos 
de alimentación, la bajada del IVA 
aprobada por el Gobierno para 
paliar los efectos de la inflación en 
los precios, y el resultado es que la 
cifra es de sólo unos 3 euros. Esta 
asociación, aunque valora las me-
didas gubernamentales frente a la 
escalada inflacionista, las consi-
dera insuficientes.
   Se tomaron precios de productos 
de una cesta básica de alimenta-
ción, como pasta, arroces, lácteos, 
frutas, verduras o huevos en seis 
establecimientos diferentes, en 
la última semana de diciembre, 
antes de la aplicación de la baja-
da del IVA, y durante la segunda 
semana de enero. La reducción 

del IVA, según el Real Decreto Ley 
20/2022 sobre medidas para paliar 
los efectos de la inflación, va del 
4% al 0% en los alimentos de pri-
mera necesidad, y del 10% al 5% 
en pastas y aceites, con una dura-
ción máxima de seis meses desde 
su entrada en vigor, el1 de enero.
  Concretamente, la cesta de pro-
ductos básicos utilizada para la 
comprobación se componía de 
leche; una docena de huevos; 
queso blanco en paquete de 3 uni-
dades; queso semicurado mezcla; 
manzana; berenjena; una lechuga 
romana; patata; un kilo de harina 
de trigo; un kilo de arroz de mar-
ca blanca; un kilo de macarrones; 
medio kilo de espaguetis, un litro 
de aceite de oliva virgen extra y un 
litro de aceite de oliva 0,4ª.  Y los 
precios de estos productos fueron 
anotados en seis supermercados 
diferentes.

Excepciones en los precios
Con esta iniciativa, Avacu ha po-
dido comprobar que los precios 
de la mayoría de productos inclui-
dos en dicha cesta básica se han 

reducido según lo establecido por 
el Gobierno, aunque también ha 
podido observar que, “en algunos 
casos,3 de 84, se ha registrado un 
incremento del precio respecto a 
la última semana de diciembre, 
pudiendo ser la causa de ello otros 
aspectos que también acaban in-
fluyendo en el precio final de un 
producto, como la estacionalidad”, 
según señalan desde la asocia-
ción.
  El presidente de Avacu, Fernan-
do Móner, ha advertido al respec-
to que, “aunque es verdad que en 
nuestra lista se constata la apli-
cación perfecta por parte de los 
establecimientos del RD que reba-
jaba el IVA de algunos productos 
alimenticios, también hay que ser 
muy didácticos, porque la fijación 
de precios no solamente tiene en 
cuenta la parte fiscal, sino otros 
muchísimos componentes, como 
la estacionalidad, la climatología, 
la logística, la factura energética... 
Con lo cual, ahora se ha constata-
do, pero eso no significa que, en 
algún momento, alguno de estos 
productos pueda subir su precio, 

T. L

SEDAVÍ

L’alcalde de Sedaví, que al mateix 
temps és president de la Manco-
munitat de l’Horta Sud, Jose Fran-
cisco Cabanes, va visitar el Centre 
de Salut de Sedaví, per a fer lliura-
ment dels coixins amb forma de 
cor, dins de la Campanya “Cors 
per al Càncer de Mama” dissen-
yats especialment per a totes les 
dones que han sigut operades de 
càncer de pit, en un acte que es ve 
repetint en tots els municipis que 
formen part d’ella.
  Els coixins, pels seus especials 
característiques, estan dissenyats 
per a impedir que el braç fregue 
la ferida provocada per l’operació, 
sosté el braç i els músculs del mus-
cle i coll i proporciona una postura 
adequada, comodad i la seguretat 
necessària en el postoperatori.
  El primer edil ha entregat els coi-
xins al personal del Centre de Sa-
lut en un acte que ha comptat amb 
la presència de la treballadora so-
cial Mar Pérez.

L’ AJUNTAMENT ES SUMA A 
LA CAMPANYA ‘CORS PER AL 
CÀNCER DE MAMA’

no por el incremento del IVA, sino 
porque alguno de los componen-
tes ha subido o ha bajado. Por lo 
tanto, debemos tener en cuen-
ta que el alza o la baja de precios 
tiene otros componentes más allá 
del IVA, pero lo importante es la 
correcta aplicación de este RD por 
parte de las empresas visitadas y, 
en este aspecto, los establecimien-
tos están cumpliendo hasta el mo-
mento”.

Productos no alimenticios
Tras la aprobación por el Go-
bierno de las medidas para hacer 
frente a las consecuencias de la 
inflación, Avacu ya manifestó que 
las valoraba, pero señaló al mismo 
tiempo que eran insuficientes y es-
casas, ”dado el momento actual y 
la situación económica que están 
atravesando muchas de las fami-
lias”. La asociación destacó que 
“se podía haber hecho un esfuerzo 
mayor, especialmente en el caso 
de algunos productos frescos, que 
mantienen el IVA en el 10%, para 
aquellas familias con mayores 
problemas económicos, así como 
en otros productos no alimenti-
cios que cualquier familia utiliza 
diariamente, como los productos 
de limpieza o de higiene personal”.
   Y respecto al anuncio de que la 
ayuda a los carburantes, en vigor 
desde abril, no se iba a renovar y 
acababa finalmente el 31 de di-
ciembre, Avacu indicó que “es 
pronto para cancelarla, puesto que 
ha sido un medida que ha ayuda-
do a aliviar la carga económica de 
las familias ante la situación infla-
cionista de los precios”.

SEDAVÍ

L’Ajuntament de Sedaví en 
col·laboració amb Labora, ha ini-
ciat el Segon Taller d’Ocupació 
que tindrà lloc durant el 2023 en 
les especialitats de Jardineria i 
Administració, subvencionat amb 
502.708 euros, i en el que partici-
pen un total de vint persones, deu 
d’elles en cadascuna de les espe-
cialitats.
  Igual que succeeix amb el primer 
taller, les classes teòriques es des-
envoluparan a les aules homolo-
gades de l’Escola d’Adults i a la fi 
de febrer, amb la resta de compan-
yes de l’altre taller, compaginaran 
les seues classes amb pràctiques 
als jardins municipals.

INICI DEL SEGON TALLER 
D’OCUPACIÓ DE JARDINERIA I 
ADMINISTRACIÓ

Noves línies d’autobús per a l’àrea 
metropolitana de València

El Consell ha autoritzat els 
contractes de les conces-
sions del servei de trans-

port públic regular de viatgers i 
viatgeres mitjançant autobusos 
del àrea Metropolitana de Va-
lència. La Conselleria de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mo-
bilitat destinarà a un pressupost 
de 228 milions d’euros per a do-
nar servei de transport públic a 
una població de prop de 800.000 
persones. Aquestes concessions 
s’emmarquen en el nou model 
que la Conselleria ha dissen-

yat per a una major eficiència i 
sostenibilitat del sistema amb 
l’objectiu de fomentar l’ús del 
transport públic.
  Així mateix, els nous serveis es 
caracteritzen, especialment, per 
una major cobertura territorial i 
adequar l’oferta a les necessitats 
de la demanda, així com per fo-
mentar la intermodalitat i coor-
dinar les diferents maneres de 
transport públic.
 El contracte de la concessió CV-
102 València Metropolitana Nord 
comprén el Corredor que con-

necta la ciutat de València amb 
tots els municipis i zones de platja 
que es troben al nord de la capital 
fins a La Vall d’Uixó i ascendeix a 
36.870.732,47 € euros.
  La concessió CV-106 València 
Metropolitana Oest es xifra en 
107.314.357,92 euros i uneix els 
municipis d’Alaquàs, Aldaia, Chi-
va, Manises, Mislata, Quart de 
Poblet, Torrent i Xirivella entre si 
i amb València, a més de connec-
tar transversalment els municipis 
de Quart de Poblet, Manises i Pa-
terna amb el campus universitari 

ELS NOUS SERVEIS DONEN UNA MAJOR COBERTURA TERRITORIAL ADEQUADA A 
L’OFERTA I A LES NECESSITATS DE LA DEMANDA, I FOMENTEN LA INTERMODALITAT

de Burjassot.
  Quant a la CV-107 la Foia de Bu-
ñol-València, amb un pressupost 
de 20.747.585,32 euros, connecta 
tots els municipis de la Foia de 
Buñol, a excepció de Siete Aguas 
i Dos Aguas, i el municipi de Tu-
rís, pertanyent a la comarca de la 
Ribera Alta, amb els centres sa-
nitaris de referència a Manises i 
Aldaia i amb la ciutat de València.
  Finalment, el pressupost de la 
CV-108 València Metropolitana 
Sud s’ha estimat en 63.871.491,09 
euros. Aquesta concessió enllaça 
els municipis d’Albal, Alcàsser, 
Alfafar, Benetússer, Beniparrell, 
Catarroja, Massanassa, Paiporta, 
Picanya, Picassent, Sedaví, Silla 
entre si i amb Torrent i València, i 
per la franja litoral arriba a endin-
sar-se a la Ribera Baixa, connec-
tant també la zona de platges de 
Sueca amb la capital.
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XX Fira 
Sant Blai 
2023

29 de gener
9 hores - Campionat de Pesca
Organitza Pescadors l’Anguila
Bassa del Planell (Bunyol)

12 hores - Benedicció dels animals
Col·labora el Club de Tir i Arrossegament
Carrer Eixample

Del 30 de gener al 2 de febrer
Matins - Exposició «Restauració de les 
campanes de l'església dels Àngels»
Comissaris: Ricardo Martínez i Mestres Cam-
paners de València
Mercat Municipal 

2 de febrer
18 hores - Exhibició de gimnàstica i rítmica
Casa de Cultura

3 de febrer
De 10 a 19:30 hores - Venda de bunyols
Organitza la Penya «Amics de Fontilles»
Ermita de Santa Anna

12:30 hores - Missa en honor a Sant Blai
A continuació mascletà
Ermita de Santa Anna

18 hores - Inauguració de la XX Fira del 
Comerç Local, Antic Mercat d'Artesania i Fira 
d'atraccions per Sant Blai
Avinguda Corts Valencianes i carrer Jaume I

4 de febrer
De 8:15 a 13 hores - Formació per a CRE
Amb la Junta Local Fallera
Casa de Cultura

10 hores - Trofeu de Colombicultura
Zona de solta de Santa Anna

D'11 a 23 hores - Fira Comercial i Antic Mercat 
d'Artesania
Avinguda Corts Valencianes

D’11 a 12 i de 18.30 a 19.30 hores – Campionat 
Switch
Pati del CEIP Sant Blai

De 19.30 a 20.30 hores – Quiz «El nostre 
comerç»
Pati del CEIP Sant Blai

De 12 a 14 hores - Animació infantil
Pati del CEIP Sant Blai

18:30 hores - Concert XXV Aniversari Coral 
Polifònica Santa Anna
Casa de Cultura

5 de febrer
D'11 a 23 hores - Fira Comercial i Antic Mercat 
d'Artesania
Avinguda Corts Valencianes

D’11 a 12 hores – Campionat Switch
Pati del CEIP Sant Blai

12 hores – Lliurament de premis Campionat 

Switch
Pati del CEIP Sant Blai

De 12 a 14 hores - Simultània d'Escacs 
Organitza el Club de Ajedrez Albal
Pati del CEIP Sant Blai

De 12 a 14 hores - Animació infantil
Pati del CEIP Sant Blai

7 de febrer
9:30 hores - Albal Camina
Eixida des del Centre Polivalent

8 de febrer
17:30 hores - Espectacle «La mágia de los 
cuentos», amb Guillermo Avilés
Casa de Cultura

10 de febrer
18 hores -  Exhibició de ball
Organitza: Aprén a Ballar
Parc de Sant Carles

19 hores - Presentació «Cartell de Falles 2023»
Amb la Junta Local Fallera
Ajuntament d'Albal

20:30 - Actuació del quadre de ball Aires del 
Sur amb el cor Sendero Andaluz
Organitza l'Associació Cultura Andalusa
Casa de Cultura

11 de febrer
De 9 a 20 hores - Torneig de Pàdel
Poliesportiu La Balaguera

10 hores - Encontre Comarcal d'Escoles 
Esportives
Atletisme, tenis i futbol al poliesportiu La Balaguera
Patinatge al CEIP La Balaguera
Bàsquet i ball infantil al pavelló de l'IES
Escacs a la Casa de Cultura

11 hores - Trofeu Sant Blai de Petanca
Organitza el Club de Petanca d'Albal
Pistes Municipals enfront del Centre Polivalent

18 hores - Espectacle Dotora Professional amb 
la Tia Visantica
Organitza la Penya Amics de Fontilles
Casa de Cultura

19:30 hores - IV Dansà popular per Sant Blai
Amb Grup de Danses d'Albal La Murta
Inici des de la plaça del Santíssim

12 de febrer
De 9:30 a 14 hores - Torneig de Pàdel
Poliesportiu La Balaguera

11 hores - Romeria a l'ermita de Santa Anna
Eixida des de l'església de Sant Carles

En arribar, missa en honor a Sant Blai

12 hores - Concurs de paelles
Amb els Festers i Festeres Santa Anna
Replà de Santa Anna

17 de febrer
20:30 hores - Passacarrer de Carnestoltes
Eixida des de l'Ajuntament d'Albal

ProgramacióProgramació

La Fira compta amb un gran acolliment

La Fira Sant Blai d’Albal ce-
lebra la seua XX edició 
amb una extensa progra-

mació que comença el 29 de ge-
ner i acaba el 17 de febrer.
  Des de l’Ajuntament han volgut 
agrair l’enorme resposta de les 
associacions, col·lectius i perso-
nal tècnic de l’Ajuntament que 
s’han involucrat al màxim en els 
preparatius de la festa, que es 
tornarà a celebrar, des de la pan-
dèmia, amb total normalitat. 
  Els dies grans són el 3,4 i 5 de fe-
brer. El dia 3 a les 18 hores tindrà 
lloc la inauguració de la XX Fira 
del Comerç Local, Antic Mercat 
d’Artesania i Fira d’Atraccions. 
Enguany hauran més de 45 expo-
sitors local en la fira del comerç, 
una fira que es consolida i que 
suposa un aparador molt impor-
tant per al comerç local.
  El dia 4 de febrer, a més de la 
Fira també es desenvolupen di-
ferents activitats com el trofeu 
de colombicultura, el campionat 
de switch o Quiz ‘El nostre poble’. 
A més, hi haurà animació infantil 
al matí en el CEIP Sant Blai i a la 
vesprada el concert XXV Aniver-
sari Coral Polifònica Santa Ana.

  El diumenge 5 de febrer, últim 
dia de Fira, continua l’animació 
infantil i hi haurà partides si-
multànies d’escacs, a més es farà 
lliurament dels premis del cam-
pionat de Switch.
  A més, al llarg de les pròximes 
setmanes Albal celebrarà nom-
brosos actes amb motiu de les 
festes de Sant Blai com el cam-
pionat de pesca, la benedicció 
dels animals, l’exposició ‘Res-
tauració de les campanyes de 
l’església dels Àngels, exhibició 
de gimnàstica i rítmica, camina-
da, espectacle de màgia, exhibi-
cions de balls, presentació del 
Cartell de Falles 2023, tornejos 
de padel, de petanca, la trobada 
comarcal d’escoles esportives 
o la IV Dansà popular per Sant 
Blai.

Romeria
Un altre dels dies destacats de 
les festes és el 12 de febrer, dia 
en què se celebra la romeria a 
l’ermita de Santa Anna i on tin-
drà lloc una missa en honor a 
Sant Blai, després a les 12h tin-
drà lloc el concurs de paella.
 Les festes acaben el 17 de febrer 
amb la cercavila de Carnestoltes.

EL TEIXIT SOCIAL, CULTURAL I ESPORTIU 
S’HA BOLCAT EN ELS PREPARATIUS DE LA FESTA 

GRAN DE LA POBLACIÓ

Tot preparat a Albal 
per a la XX Fira de 

Sant Blai

Redacció

La inauguració de la Fira

Pastís gegant benèficNombrosos llocs de venda

Fa tres anys que Albal treba-
lla en la futura Casa Museu, 
que albergarà la casa nata-

lícia del Pare Carlos Ferrís i que 
retrà homenatge al fundador de 
l’hospital de Leprosos de Fontilles. 
Al desembre de 2019, la corpora-
ció va aprovar la seua adquisició. 
Des de llavors, la Regidoria de Cul-
tura ha treballat en la conservació, 
definició del seu futur ús i en la 
catalogació d’aquest antic estatge 
de llauradors que suma dos segles 
d’antiguitat. El següent pas ha sigut 
licitar la primera fase de la rehabi-

litació de l’històric immoble, per 
un import de 445.278,79 euros . 
  El futur projecte museístic alber-
garà, entre altres continguts: els 
records, vestigis, mobles i el fons 
bibliogràfic que va arxivar en les 
seues parets l’il·lustre religiós. 
Aquest projecte de catalogació va 
estar en mans de la historiadora 
local, Leticia Lapuente. El consis-
tori també ha donat participació 
en el projecte a la Fundació Fonti-
lles i a l’associació local “Amics de 
Fontilles
 L’habitatge té un alt valor històric, 
com així es declara en el Pla Gene-
ral. Es troba al carrer Sant Ana,30.

Albal licita la rehabilitació de la 
Casa del Pare Carlos Ferrís 

Redacció

Interior de la casa
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Ple municipal

Benetússer da el carpetazo definitivo 
al litigio de su piscina municipal 

Tras el último fallo del Tri-
bunal Supremo, que de-
clara desierto el recurso 

de la empresa Benetússer Centro 
Deportivo SL, el Ayuntamiento 
de Benetússer pone punto y final 
al litigio de las instalaciones de 
la piscina municipal iniciado en 
el año 2014. 
  La sentencia del máximo poder 
judicial declara firme el fallo de 
Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana, del 
14 de junio de 2022, que deses-
timaba la apelación de la conce-
sionaria en la que se solicitaba el 
abono de 954.802,22 euros más 
a la cuantía ya liquidada por el 
consistorio. 
   De este modo, se pone punto 
y final a “un proceso muy largo, 
con diferentes litigios en distin-
tos juzgados, con la satisfacción 
de iniciar el año con la piscina 
nuevamente abierta y sin que 
Benetússer tenga que abonar ni 
un euro más de ese casi millón 
que se nos solicitaba, una cifra 
que podremos invertir en am-
pliar nuestras instalaciones para 
ofrecer más y mejores servicios a 

la ciudadanía”, declara la alcal-
desa de la localidad, Eva Sanz 
Portero.

Contrato
El origen de la vinculación entre 
el Ayuntamiento de Benetússer 
y la empresa concesionaria Be-
netússer Centro Deportivo SL se 
remonta al 2009, año en el que 
ambas partes firman un contrato 
para llevar a cabo la gestión de 
las instalaciones deportivas que 
incluían las piscinas municipa-
les. En función de ese acuerdo, el 
ayuntamiento debía abonar una 
cantidad en concepto de canon 
cada uno de los treinta años de 
duración del contrato y, a cam-
bio, la empresa se encargaba de 
la obra de las instalaciones, de 
su mantenimiento y de su ges-
tión. Tras surgir desavenencias 
sobre el resultado de la obra y la 
gestión del centro, el 15 de mar-
zo de 2014 la empresa decidió 
cerrar definitivamente las insta-
laciones, dando inicio al proce-
dimiento judicial que ha durado 
más de ocho años en el que el 
ayuntamiento consiguió recu-

perar las llaves en el 2018 tras la 
liquidación de 879.352,70 euros.   
   Dicha cifra fue recurrida por la 
contratista en abril de 2020 y el 
Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo nº 3 de Valencia fijó 
a su favor una indemnización 
total de 1.834.154,92 euros, una 
cantidad desestimada por el Tri-
bunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, que re-
vocaba así la sentencia apelada 
por Benetússer Centro Deporti-
vo SL. 
  Finalmente, la concesionaria 
presentó un recurso ante el Tri-
bunal Supremo que, tras decla-
rarlo desierto, establece como 
firme y definitiva la resolución 
judicial del TSJ por lo que el 
ayuntamiento no deberá abonar 
los 954.802,22 euros extra solici-
tados. 
  “Tras muchos dimes y diretes, 
damos por fin carpetazo a todo 
este asunto en el que nos hemos 
mantenido firmes durante años, 
cumpliendo con nuestro com-
promiso de devolver a Benetús-
ser lo que era suyo por derecho”, 
concluye Eva Sanz.

EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA FIRME LA RESOLUCIÓN A FAVOR 
DEL AYUNTAMIENTO

L’Ajuntament de Massanassa 
ha aprovat el seu pressupost 
general per a enguany, durant 

la sessió extraordinària del passat 
dijous 29 de desembre de 2022, per 
un valor total d’11.965.928,72 eu-
ros. El present pressupost va comp-
tar amb els vots a favor del PP i Ciu-
tadans de Massanassa, i en contra 
del PSPV-PSOE de la localitat.
  Un dels pilars fonamentals del 
pressupost general de Massanassa 
per a l’any 2023 és l’àmbit més so-
cial i d’ajuda als veïns i veïnes del 
municipi. Cal ressaltar el canvi de 
la política duta a terme en els úl-
tims anys en relació a l’Àrea de Be-
nestar Social, incrementant la des-
pesa de personal dedicat a l’àrea i 
la continuïtat de dotació a la parti-
da per a realitzar activitats de pre-
venció i inserció social, beques de 
menjador escolar i d’escolarització 
i menjador per a primer cicle 
d’infantil, el servici “Concilia Mas-
sanassa” per a facilitar a les famílies 
la conciliació laborar i familiar amb 
els seus fills i filles, ajudes a menors 
amb algun tipus de vulnerabilitat 
social, la targeta bebé per a ajudar 
a les famílies del municipi amb les 
despeses generades pel naixement 
o adopció legal fins a 10 anys i po-
tenciar el comerç local o, per exem-
ple, les prestacions econòmiques 
individualitzades d’emergència 
social de servicis socials d’atenció 
primària. 

Novetats
Entre les novetats més significati-
ves es troben l’augment de la par-
tida d’activitats socioeducatives de 
la població escolar per a prestar 
servici de reforç escolar, interven-
ció i atenció socioeducativa, la Fira 
Educativa, etc. 
  També, l’ampliació dels tallers 
formatius de l’Escola d’Adults per 
a oferir una major pluralitat forma-
tiva a la població de Massanassa. 

També, s’ha augmentat la partida 
de foment al comerç local, es con-
tinuarà amb la campanya que tan 
bons resultats dona en benefici 
al xicotet comerç i a la ciutadania 
com és “Comerç amb Premi” per 
a incentivar la compra en els co-
merços del poble atorgant premis 
econòmics a consumir en estos, 
o la creació de la partida de l’Aula 
Mentor per a oferir un suport digi-
tal i intentar eliminar la bretxa di-
gital. 

Ocupabilitat 
 Tot això, de manera addicional a la 
continuïtat de la prestació de múl-
tiples servicis i activitats com la ce-
lebració del fòrum d’ocupació, que 
tan bons resultats d’ocupabilitat va 
obtindre l’any passat en la seua pri-
mera edició, l’augment de l’oferta 
d’activitats esportives, la implan-
tació del programa Massanassa 
Saludable, l’augment d’activitats 
dirigides a les persones majors 
amb el programa d’envelliment ac-
tiu, també les de caràcter cultural 
a l’Auditori Municipal i en espais 
a l’aire lliure (teatre, cine, espec-
tacles, musicals, festes…), i la di-
versitat d’activitats en matèria de 
joventut.

Lluminàries
Al seu torn, cal ressaltar diferents 
inversions iniciades en 2022 i que 
finalitzaran la seua execució en 
2023 com la renovació de la Plaça 
del País Valencià, el Parc Multiaven-
tura, la renovació de les lluminàries 
de la població a LED per a reduir el 
consum d’energia elèctrica i seguir 
amb la posada en marxa d’un Casc 
Antic més saludable i sostenible 
eliminant les voreres i convertint 
en zona de vianants els carrers. És 
per això que, l’any passat, es va in-
augurar el nou aparcament de la 
zona de Sant Pere (Casc Antic) amb 
278 places d’aparcament, amb pla-
ces també per a furgonetes i perso-
nes amb mobilitat reduïda.

DOS DELS PILARS FONAMENTALS SOBRE ELS QUALS 
SE CENTRA SÓN EL DE BENESTAR SOCIAL, AIXÍ COM 
L’ÀREA D’OCUPACIÓ I COMERÇ

Massanassa aprova el seu 
pressupost general amb un 
valor d’11.965.928,72 euros 
per a l’any 2023

Redacció

Alcàsser dona a conéixer els programes que 
ofereix el Departament de Serveis Socials 

El Departament de Benes-
tar Social de l’Ajuntament 
d’Alcàsser ha publicat 

la seua Carta de Serveis amb 
l’objectiu de donar a conéixer 
al conjunt de la ciutadania tota 
aquella informació referent a 
aquesta àrea. Un instrument més 
que millora la informació i el co-
neixement dels diferents meca-
nismes de protecció social que 
tenen els veïns i veïnes de la loca-
litat a la seua disposició.
  Aquesta Carta de Serveis no pre-
tén ser un document tancat ni 
acabat, sinó dinàmic i en cons-

tant actualització al qual podran 
incorporar-se suggeriments de 
millora i nous procediments que 
persegueixen el benestar indivi-
dual i familiar, cobrint les neces-
sitats bàsiques de totes i tots, per 
a garantir-los una vida digna, en 
definitiva, perquè cap persona 
quede exclosa.
  El document mostra, d’una ban-
da, informació bàsica del Depar-
tament, com l’horari d’atenció, 
com contactar o la seua ubicació. 
A més, s’especifica que dins dels 
serveis que s’ofereixen, es dis-
tingeixen tres nivells d’actuació: 

serveis d’atenció primària, més 
generalista i polivalent; serveis 
d’atenció especialitzada, una 
atenció més singularitzada en 
funció de la naturalesa, situacions 
i intensitat de les prestacions; i els 
serveis d’acció comunitària.
  Dins de l’atenció primària 
s’ofereix el servei d’acolliment 
i atenció davant situacions de 
necessitat social, servei de pro-
moció de l’autonomia personal, 
servei d’inclusió social, servei de 
prevenció i intervenció amb les 
famílies, servei d’atenció psicolò-
gica o assessoria jurídica.

UN INSTRUMENT QUE MILLORA LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT DELS 
DIFERENTS MECANISMES DE PROTECCIÓ SOCIAL QUE TENEN ELS VEÏNS I VEÏNES 

Piscina cubierta de Benetússer
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L’Ajuntament de Mislata ha 
iniciat una nova edició de 
dos Tallers d’Ocupació que 

permetran a 50 persones, incloent 
docents, formar-se en tasques ad-
ministratives, de gestió i de noves 
tecnologies de la informació per a 
prestar a la ciutadania els serveis 
que requerisquen amb eficàcia 
i eficiència. Tots dos programes 
també permetran posar en pràc-
tica els coneixements adquirits 
durant el curs fent treballs pre-
sencials en diversos edificis mu-
nicipals. 
 L’alcalde, Carlos Fernández 
Bielsa, acompanyat del regidor 
d’Ocupació, Alfredo Catalá, i la 
regidora d’Urbanisme, Mercedes 
Caballero, ha donat la benvingu-
da a les noves incorporacions que 
durant un any estaran formant-se 
i treballant a l’Ajuntament. Per a 
l’alcalde, “aquest taller es consoli-
da com a política útil que permet 
al veïns i veïnes de Mislata adqui-
rir eines formatives per a afrontar 

el mercat laboral i tindre igualtat 
d’oportunitats”.
  Les persones que integren els 
programes participaran en tas-
ques d’auxiliar d’administració, 
tècnic mitjà d’administració, 
telefonista, gravador de dades 
i tasques administratives amb 
atenció al públic. Com en les 
anteriors edicions, les persones 
alumnes/treballadores dels Ta-
llers d’Ocupació realitzaran les 
pràctiques en departaments del 
propi Ajuntament com són l’ADL, 
la Casa de la Dona, el Centre So-
ciocultural La Fàbrica, Serveis So-
cials, Centre Cultural, o el depar-
tament de Secretaria, entre altres. 
Els programes compten amb una 
dotació total d’1 milió d’euros, la 
major quantitat de la història en 
una mateixa convocatòria, grà-
cies a la subvenció atorgada pel 
servei LABORA de la Generalitat i 
el SEPE del Govern d’Espanya. A 
nivell municipal s’han inclòs dins 
dels projectes “Gestiona el teu ta-
lent” i “Dona, Mislata et forma”.

Mislata destina un milió 
d’euros per a una nova edició 
dels Tallers d’Ocupació
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La comunitat energètica 
d’Alcàsser ha començat 
les seues funcions amb 

l’arribada del nou any. Després 
del treball realitzat en els últims 
mesos, i després d’establir la 
Junta Directiva el mes de nov-
embre passat, juntament amb el 
registre dels estatuts i el registre 
oficial de l’associació, dijous 12 
de gener tenia lloc la prime-
ra reunió conjuntament amb 
l’alcaldessa del municipi, Eva 
Zamora.
  Així, la primera instal·lació 
de plaques fotovoltaiques 
d’Alcàsser estarà situada en la 
coberta del Centre Cultural i 
tindrà una potència de 34 kW. 
Podran beneficiar-se de l’estalvi 
derivat de la seua producció els 
habitatges i comerços els comp-
tadors dels quals es troben en un 
radi de 1.000 metres d’aquesta 
ubicació. 
  Aquest projecte compta amb 
una subvenció de 32.000 euros 
de l’IVACE, que tindrà un cost 
total de 47.900 euros. La diferèn-
cia és a càrrec dels pressupostos 
municipals.
 Amb aquesta proposta 
d’autoconsum col·lectiu no sols 
disminuirà la despesa pública, 

sinó que a més el municipi serà 
més eficient energèticament i es 
reduirà l’emissió de gasos con-
taminants al medi ambient. Per 
exemple, equival a plantar 280 
arbres a l’any.

La primera de moltes
En aquest sentit, des de 
l’Ajuntament es recorda que 
qualsevol veí o veïna pot 
inscriure’s i formar part de la 
comunitat energètica, encara 
que ja està formada l’associació 
que gestionarà el repartiment 
de l’energia generada en la co-
berta del Centre Cultural. Per 
a aconseguir-ho, el Consistori 
espera augmentar el nombre 
d’instal·lacions de plaques foto-
voltaiques perquè es beneficien 
més habitatges, negocis, empre-
ses i edificis municipals.
 L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva 
Zamora, incideix en l’objectiu 
de l’Ajuntament de «continuar 
avançant en el canvi de model 
energètic en el municipi», ja 
que, tal com destaca, aquest pro-
jecte suposa «un gran impacte 
econòmic i mediambiental» per 
a la ciutadania. «D’una banda, 
promovem l’ús d’energia neta 
i sostenible i, per altra, redueix 
entre un 20 i un 30% la factura de 
la llum municipal», valora.

Primers passos de la comunitat 
energètica d’Alcàsser 
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LA INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM COL·LECTIU SE 
SITUARÀ EN LA COBERTA DEL CENTRE CULTURAL

 Reunió entre lalcaldessa dAlcàsser ,Eva Zamora, i la junta rectora de la comunitat energètica local

CATARROJA

Els contenidors per a la recollida 
d’oli vegetal usat procedent d’ús 
domèstic instal·lats a Catarroja 
han recol·lectat 2.790 quilos en els 
darrers 12 mesos. Aquests conte-
nidors estan repartits per diversos 
barris, concretament als carrers 
Músic Gimeno, Camí Real, Ramón 
y Cajal i Jaume I. A més se situen 
en les places dels Furs, Fumeral, 
Horteta, i Corts Valencianes. En 
l’avinguda Rambleta hi ha tres 
d’aquests depòsits i un en Vila Car-
men i també, es recull en el mercat 
municipal i en l’ecoparc, que està 
situat en el polígon industrial.
Els 2.790 quilos d’oli usat que 
s’han recollit (cada litre d’oli pesa 
0,918 quilos) suposa haver evitat 
un abocament capaç de conta-
minar quasi 2 milions de litres 
d’aigua.  

Concienciació
De fet, cada litre d’oli contamina 
1.000 litres d’aigua. “És important 
el treball de conscienciació en el 
reciclatge de l’oli. Conductes in-
cíviques, com l’abocament en els 
desguassos d’aquest material, pot 
provocar l’arribada, per exem-
ple al Parc Natural de l’Albufera 
d’aquest fluid. L’abocament d’oli 
pot acabar formant una pel·lícula 
superficial sobre l’aigua que afecte 
l’intercanvi d’oxigen, perjudicant 
els éssers vius de l’ecosistema”, ex-
plica Jesús Monzó, alcalde de Ca-
tarroja.
  La tasca de conscienciació és 
cada vegada més important al mu-
nicipi incrementant-se any rere 
any les quantitats recol·lectades 
en aquests contenidors. En com-
paració amb l’any anterior són 790 
llitres més, una important pujada 
que reforça la idea de seguir tre-
ballant en afavorir mètodes per al 
reciclatge d’oli i d’altres deixalles.
  D’altra banda, coneguts els per-
judicis econòmics i per al nostre 
entorn dels abocaments d’oli re-
ciclat és important saber que el 
reciclatge d’aquest contribueix 
a l’economia circular. L’oli vege-
tal reciclat pot ser utilitzat per a 
elaborar abonaments, vernissos, 
cera, cremes, detergents, sabons, 
lubrificants, pintures, ciris o bio-
dièsel. 
  En aquesta última utilitat com a 
combustible es calcula que per 
cada 100 litres d’oli, depenent de 
les plantes de tractament i de la 
maquinària que s’use, es poden 
obtindre fins a 90 litres de biodiè-
sel.

RECICLA 2.790 QUILOS D’OLI 
VEGETAL EN UN ANY

Està previst que les obres de 
Primària finalitzen durant 
el primer trimestre de l’any. 

Per això, la Regidoria d’Educació 
ha volgut supervisar aquesta fase 
per a ultimar alguns detalls i afe-
gir millores als acabats de l’obra. 
“Volem oferir unes instal·lacions 
no sols reformades sinó adaptades 
a les necessitats de l’alumnat i el 
professorat del centre i, per això, és 
important supervisar tot el procés 
per a anar adaptant-lo, canviant 
o afegint tot el necessari” explica 
Alejandro Sánchez. La inversió to-
tal del projecte del col·legi és d’1,5 
milions d’euros per a material de 
condicionament interior i exterior 
del centre, millorar l’accessibilitat i 
reforçar la seguretat.
  La part d’Infantil es va acabar 
abans que començaren les clas-
ses al setembre i els alumnes i les 
alumnes van arrancar el curs amb 
tot el seu edifici reformat. Per part 

seua, la part de Primària està en 
la seua última fase d’obres i, men-
trestant, l’Ajuntament ha destinat 
una considerable inversió del seu 
pressupost al lloguer d’espais que 
permeten la continuïtat de les 
classes durant la reforma integral 
de l’edifici. 
  “Som l’únic ajuntament que ha 
destinat pressupost propi a aquest 
efecte i l’esforç val la pena per-
què per a nosaltres és fonamental 
oferir una educació pública i de 
qualitat en tot moment” explica 
el regidor d’Educació, Alejandro 
Sánchez.

Pla Edificant
En total, La Conselleria té as-
signats de moment 25,8 milions 
d’euros d’inversió per al Pla Edifi-
cant a Paiporta que consta de tres 
projectes diferents, la reforma del 
CEIP Jaume I i la demolició i cons-
trucció del nou IES La Sénia i del 
CEIP L’Horta.

La reforma integral del CEIP 
Jaume I de Paiporta entra en 
la seua última fase
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Han finalitzat les obres de 
millora del polígon Alteró. 
L’Ajuntament de Silla, grà-

cies a l’IVACE, Institut Valencià de 
la Competitivitat Empresarial, ha 
invertit més de mig milió d’euros 
en la millora d’aquest polígon.
  Aquestes millores pretenen millo-
rar el polígon i augmentar la seua 
competitivitat. En primer lloc, 
s’ha completat l’homogeneïtzació 
de les zones verdes del polígon, 
en concret l’encreuament de l’av. 
Devesa amb av. Beniparrell. Per 
a això, s’han retirat les espècies 
invasives, s’han realitzat les exca-
vacions oportunes, s’ha aplicat un 

tractament antiherba (herbicida i 
geotèxtil), i s’ha anivellat i farcit de 
terra morterenca el terreny.
  També s’ha realitzat una remode-
lació viària en el tram de l’entrada 
a Silla per l’av. d’Alacant, on s’ha 
rehabilitat el ferm i de la capa de 
rodadura amb l’objecte primordial 
de millorar la seguretat de circula-
ció, ja que a causa del continu pas 
de cotxes i camions és una zona 
que es trobava en mal estat. A més, 
s’han ampliat les voreres i s’han 
creat nous llocs d’estacionament 
i un pàrquing per a camions. Les 
millores en aquest polígon també 
inclouen la implantació d’un pa-
nel amb el directori d’empreses.

Finalitzen les obres de millora 
al polígon de l’Alteró a Silla
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La Fúmiga i IMPROU, protagonistes 
de la nova programació artística 

d’Aldaia per al 2023
LA PROGRAMACIÓ ESCÈNICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023 D’ALDAIA COMPTA 

AMB NOVES PROPOSTES ESCÈNIQUES, CONCERTS, OBRES DE TEATRE I DANSA

El 20 de gener el TAMA rebrà 
una proposta a càrrec de 
Russafa Escènica que uneix 

damunt de l’escenari actors, ac-
trius, escenografia, accions dra-
màtiques i públic. A les 19.00 h 
la cia. Alarcon&Cornelles, amb 
la seua obra ‘La crítica’, ens mos-
trarà una realitat molt present a la 

nostra societat.
  El divendres 27, també a les 19.00 
h, la cia Gabriel Benavent obrirà, 
a continuació la cia. Platón Roto 
reflexionarà sobre la vida i la 
mort amb ‘A-fràgil’, i la cia. Entre 4 
paredes Producciones conclourà 
la jornada amb un toc d’humor.
  La cia. Kala Teatre oferirà el 
pròxim dia 3 de febrer un es-
pectacle d’escenes quotidianes, 

mentre que el divendres 10, Bra-
mant Teatre convertirà en esce-
nari totes les instal·lacions del 
TAMA per a presentar-nos la seua 
funció ‘Un segle d’abismes’.

Teatre, dansa i música
El 17 de febrer, la banda La Fúmi-
ga presentarà el seu nou directe 
‘Fotosíntesí Final’ al 22é concert 
del cicle de música en valencià 
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Tama

Aldaia comptarà  amb 
1 milió d’euros de fons 
europeus per al mercat 

municipal
ES TRACTA D’UN PROJECTE INTEGRAL 

La delegada del Govern en 
la Comunitat Valenciana, 
Pilar Bernabé, juntament 

amb l’alcalde d’Aldaia, Guiller-
mo Luján, van visitar el mercat 
municipal de la localitat amb 
motiu del projecte de modernit-
zació i digitalització que ha sigut 
aprovat pel Govern d’Espanya i 
pel qual el Mercat va a percebre 
més d’1 milió d’euros del Pla de 
Recuperació, Transformació i 
Resiliència per a l’impuls de la 
competitivitat del comerç.
 Aquesta subvenció correspon   
al Ministeri d’Indústria, Comerç 
i Turisme i va aprovar 13 projec-
tes dotats amb 15.336.750 euros. 
La C.Valenciana és la que més 
subvencions rep i la tercera co-
munitat en nombre de projec-
tes finançats. A nivell nacional 
s’han recolzat 118 projectes amb 

una dotació de 104,28 milions 
d’euros.
  Estes subvencions estan dota-
des amb diners procedents dels 
fons Next Generation EU, que 
contemplen un muntant global 
de 415 milions d’euros entre els 
anys 2021 a 2023 per a afavorir i 
impulsar la competitivitat del xi-
cotet comerç.
  Pilar Bernabé, ha destacat “el 
suport del Govern a la recupe-
ració del sector comercial, com-
post especialment per pimes i 
autònoms, potenciant la seua 
transformació digital i sosteni-
ble”. “Estes iniciatives- segons ha 
dit- reforcen el teixit comercial 
en les petites i mitjanes pobla-
cions, i incideixen directament 
en benefici d’aquestes pobla-
cions generant oportunitats 
d’ocupació”. Paral·lelament, ha 
indicat, “es posa en valor l’aposta 
decidida del Govern d’Espanya 
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i de totes les administracions, 
amb les quals actuem de mane-
ra coordinada, pel comerç lo-
cal i de proximitat adequant-lo 
als nous temps”. “Esta iniciati-
va subvencionada amb els fons 
Next Generation és fonamental i 
clau per al progrés de les ciutats”, 
ha dit.

Característiques del projecte
El projecte està orientat a 
l’adaptació del mercat munici-
pal tant a les necessitats de la 
població com a les del comerç 
local. Es tracta d’un projecte in-
tegral que abasta diverses línies 
d’actuació, sustentant-se prin-
cipalment en dos d’elles: Tran-
sició digital a través de la mo-

dernització i actualització a les 
noves tecnologies per a millorar 
la gestió augmentant la competi-
tivitat, amb una millor adaptació 
als nous hàbits de consum, així 
com per a millorar l’experiència 
de compra de els/as usuaris/as. 
Es contemplen inversions per 
a la millora i ampliació de les 
noves tecnologies implantades, 
la modernització i actualitza-
ció de la targeta de fidelització 
dels clients, la millora de la web 
i el disseny i implantació d’una 
marca, així com la instal·lació de 
punts de lliurament intel·ligents.
     Transició ecològica basada en 
la sostenibilitat, eficiència ener-
gètica i reducció d’emissions, 
mitjançant el tancament de 

l’envolupant de l’edifici, la 
instal·lació d’energies renova-
bles, la substitució del sistema 
de calefacció, de la instal·lació 
d’aigua, etc.

Estes dos grans línies d’actuació, 
es complementen amb les re-
latives a la redistribució dels 
llocs interiors i la millora de 
l’accessibilitat de l’edifici i el 
seu entorn, cadena de submi-
nistrament i traçabilitat (base 
de dades i directori digital de 
proveïdors locals, per a inclusió 
en webs i canals d’informació), i 
actuacions de formació dirigides 
especialment als operadors del 
mercat i persones en situació de 
desocupació.

‘Volem’. La banda actualment 
s’ha convertit en un fenomen so-
cial de la música festiva i els seus 
directes estan plens d’energia, 
reflexió i consciència crítica. No-
més dos àlbums i un bon grapat 
de singles els ha bastat per fer-se 
un lloc més que notable al circuit 
musical festiu.
 L’Institut Valencià de Cultura 
oferirà el divendres 24 una ver-
sió molt lliure i especial de ‘La 
Tempesta’ de W. Shakespeare. 
Històries, jocs, venjances, desig 
de llibertat, capacitat de perdo-
nar… Interessants personatges 
amb una interpretació moderna 
i dinàmica que no deixa indife-
rent.

Març
El mes de març començarà amb 
‘La teua mà en la meua’, una bella 
i commovedora història sobre les 
cartes d’amor entre Antón Ché-
jov i Olga Knipper. Interpretada 
magistralment per Rebeca Valls 
i Josep Manel Casany. Santiago 
Sánchez, Premi a Millor Direcció 
Escènica AAEE Valencianes 2022.  

Música folk
El dia 24 continua la música amb 
El Diluvi, banda encapçalada per 
Flora Sempere que interpreta 
una música arrelada en el folk, 
però un folk modern, que fusiona 
estils tan diversos com ara cúm-
bia i rumba, reggae i ska, passant 
pel pop-rock i la música d’arrel. 
El resultat té nom propi, Mestis-

satge Mediterrani. En aquesta 
ocasió ens visiten presentant el 
seu cinqué treball ‘Present’, un 
projecte amb identitat pròpia, on 
fomenten l’empatia i la diversitat.

Dia Mundial del Teatre
El 27 de març commemorem el 
Dia Mundial del Teatre. Voleu co-
néixer l’interior i els secrets del 
TAMA? Els vestuaris i camerinos, 
la cabina de control, l’escenari, 
les passarel·les, els motors i els 
ports… Cal inscriure’s prèvia-
ment en cultura@ajuntamen-
taldaia.org, per whatsapp al 
663304734 o al telèfon 961988406 
(dimecres i divendres de 9.30 a 
14.00 hores).
  L’Horta Teatre ens torna a visitar 
per a acabar la programació amb 
l’última de les seus produccions, 
‘Els Villalonga’. Què un pare no 
voldrà el millor nuvi per a la seua 
filla? Amb l’actuació d’Alfred 
Picó, Premi a Millor Actor AAEE 
Valencianes 2022

Lliga d’Improvisació d’Aldaia 
Un any més, el Teatre del Mer-
cat serà l’escenari d’esta nova 
edició, dirigida i organitzada 
pel col·lectiu Improu, amb la 
col·laboració de l’Escola Muni-
cipal de Teatre d’Aldaia (EMTA), 
que tindrà lloc tots els dissabtes 
entre el 7 de gener i el 4 de març, 
a les 19.00 h. Una lliga que con-
clourà el dissabte 11 de març en 
un encontre final ple d’emocions 
i moltes sorpreses.

Visita al mercat
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La delegada del Govern afirma que “amb els 
fons europeus, és imprescindible el desviament 
del barranc de La Saleta d’Aldaia” 

PILAR BERNABÉ ASSEGURA EN UNA VISITA A ALDAIA QUE “N’HI HA SOLUCIÓ, N’HI HA PROJECTE I N’HI HA 
CAPACITAT ECONÒMICA AMB ELS FONS EUROPEUS PER A PODER AFRONTAR EL QUE ÉS UNA PRIORITAT”

Des de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer, 
que és qui ha de dur l’obra 

endavant, s’està parlant amb els 
tècnics de Conselleria per posar 
en comú possibles dubtes i co-
mençar el més aviat possible.” És 
el que ha assegurat la delegada 
del Govern a la Comunitat Valen-
ciana, Pilar Bernabé, a Aldaia res-
pecte del projecte de desviament 
del barranc de La Saleta per evitar 
noves inundacions i situacions de 

perill a la població. “N’hi ha so-
lució, n’hi ha projecte i n’hi ha el 
més important que és la capacitat 
econòmica per a poder afrontar-
lo, i en estos moments amb els 
fons europeus tenim la possibili-
tat de posar-ho en marxa”.

Projecte
En eixa mateixa línia Bernabé 
assegura que des de la Delega-
ció del Govern d’Espanya, “és 
imprescindible i necessari que 
les administracions treballem de 

forma cojunta per a tirar enda-
vant en un projecte que és vital 
però especialment imprescindi-
ble començar-lo ja perquè hem 
de gastar eixos diners que tenim 
assignats per a este projecte”. 
En una visita institucional al con-
sistori, la delegada es va mostrar 
“convençuda perquè també des 
de la Conselleria s’han posat a 
treballar per a deixar possibles 
inconveniències que s’havien 
trobat inicialment. Estem tots 
d’acord en el fet que això és una 

prioritat. Cada vegada estem en 
una situació climatològica on 
som més vulnerables i per tant 
hem de dotar-nos de les millors 
infraestructures per a protegir 
d’esdeveniments que vinguen 
causats pel canvi climàtic que és 
imparable”. 

L’obra
Bernabé incideix en què cal uti-
litzar eixos diners que estan a 
disposició per a posar en marxa 
l’obra “el més aviat possible”.

Redacció

Aldalde d’Aldaia, Guillermo Luján,, y la delegada del Govern, Pilar Bernabé, durant la reunió.

Nou programa gratuït per a persones 
emprenedores en Aldaia Labora

PROGRAMA PER FOMENTAR L’EMPRENEDORIA

El nou programa gratuït 
“Emprén” d’Aldaia Labo-
ra té l’objectiu de detectar 

a les persones amb inquietud 
emprenedora, valorar els seus 
possibles projectes i recolzar-les 
en la seua creació i consolidació 

per fomentar iniciatives a la Co-
munitat Valenciana. S’analitza 
la capacitat emprenedora a tra-
vés de la democratització de 
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l’emprenedoria, i es capacita i 
acompanya a les persones inte-
ressades a explorar la posada en 
marxa d’un nou projecte.

Fases
Este programa de capacitació 
compta amb tres fases. La pri-
mera consta de quatre hores 
presencials on es treballa sobre 
el perfil de la persona emprene-
dora, tant el context com els pri-
mers passos. 
   La segona fase consisteix en un 
treball autònom a la plataforma 
on s’ofereix un repositori de re-
cursos i ferramentes. També es 
fan exercicis de reflexió i acció 
sobre el perfil de la persona em-
prenedora, el projecte i el client, 
i per acabar esta segona fase es 
fa un autotest per conéixer les 
habilitats més importants per 
l’emprenedoria.  
    Finalment, l’última fase consta 
de quatre hores presencials on es 
reballen les habilitats emprene-
dores aplicades tenint en comp-
te el projecte de cada persona.  

Posteriorment, s’assignarà un 
mentor o mentora per a seguir 
treballant en el desenvolupa-
ment del projecte, i s’encamina 
el projecte a diferents itineraris 
d’acceleració. 
    El programa tindrà lloc en dues 
dates, el dimarts 24 de gener de 
9.30 hores a 13.30 hores, i el di-
marts 7 de febrer en el mateix 
horari al Centre Matilde Salva-
dor, al Carrer Mestre Serrano, 42 
d’Aldaia.

ADL
Per a més informació cal con-
tactar amb l’Agència Desenvo-
lupament Local de l’Ajuntament 
Aldaia. C/ Ricardo Fuster i Fus-
ter s/n (enfront de la piscina co-
berta). 
  Correu: adl@ajuntamentaldaia.
org. Telèfon: 96.198.88.15. I les 
inscripcions poder realitzat-
se accedint al formulari penjat 
al web municipal d’Aldaia en 
: https://www.aldaia.es/sites/
default/files/labora_a4_aldaia_
val_1.jpg

Centre Matilde Salvador 

FORMACIÓ

Gent Jove d’Aldaia oferix noves pla-
ces dins de la seua programació es-
table del curs 2022-2023 per a tots 
aquells interessats i interessades a 
apuntar-se a les activitats de d’oci 
educatiu durant el segon trimestre 
del curs. Les inscripcions es poden 
fer via online a través del web mu-
nicipal (https://www.aldaia.es/va/
joventut).
  Activitats com Anglès nivell ESO, 
KPOP, guitarra, ioga o dansa així 
com nous cursos intensius de di-
ferents nivells d’anglès o valencià 
i cursos de monitor d’oci infantil i 
juvenil componen l’oferta del ser-
vei de Joventut, amb descomptes 
del 25% per a persones empadro-
nades a Aldaia i del 50% per a joves 
que disposen del Carnet Jove.
  Així mateix, destaquen les classes 
de reforç educatiu gratuït des de 
segon fins a sisè de primària. La 
durada de l’activitat és d’una hora 
dos dies a la setmana a les vespra-
des després de les classes. Per a 
més informació, podeu telefonar 
al 96 198 88 12 o escriure al correu 
(educacio@ajuntamentaldaia.org). 
Sota el lema ‘Un servei, dos centres’, 
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
d’Aldaia llança any rere any cursos 
de gran demanda repartits entre els 
dos centres amb què compta la lo-
calitat. Per a més informació podeu 
contactar amb nosaltres a través de 
les xarxes socials de Gent Jove o, 
presencialment, acudint al centre 
Gent Jove (Plaça Constitució, 1) o 
al Matilde Salvador (C/ Mestre Se-
rrano, 42).

GENT JOVE ALDAIA PRESENTA 
LA SEUA OFERTA DE CURSOS
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ALMÀSSERA: EL LEGADO DEL PATRIMONIO URBANO

Texto y fotos: Redacción

EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN PLENO TRABAJO PARA TENER UN 
CATÁLOGO PATRIMONIAL QUE ENSALZARÁ LA HISTORIA DE LA LOCALIDAD

localidad más allá de sus alque-
rías y de su patrimonio paisajístico 
como es el de la huerta que rodea 
la población. Y es que Almàssera 
tiene tres vertientes patrimoniales 
que ensalzan cualquier paseo por 
la localidad (paisaje-huerta, patri-
monio arquitectónico alquerías, y 
el patrimonio urbano que es el de 
este caso). Un análisis que incluso 
su nombre árabe (Almàssera) nos 
lleva a pensar en la verdadera esen-
cia de la población.

El catalogo será pues un elemento 
interesante para conocer los rinco-

nes de la localidad, esas casas le-
gado que se han quedado para de-
mostrar la historia; ejemplo de ellas 
son las casas de fachada elaborada 
con trencadís (hay dos especial-
mente conocidas como la casa de 
los Llopis) que, además de llevar 
trencadís, se componen de dibujos 
alegóricos y que muestran la artesa-
nía de la época. En total, hay 4 casas 
donde se aprecian estos detalles en 
la fachada. Las casas valencianas 
que se componen también de otros 
tipos de “taulell valencià” que se 
juega con colores vivos, pero algu-
nas de ellas sin embargo no tienen 

imágenes. En el paseo destaca la 
zona de la Iglesia o la Plaza (sección 
1 según el censo) y calles adyacen-
tes tales como Sant Josep, Colón o 
Sindicat con casas conocidas como 
casas a ‘dos mans’ que diferencia 
las casas de ‘a una mà’.

Las de ‘dos mans’ se componen de 
entrada de carro y a ambas partes 
de la entrada dos habitáculos con 
corral al fondo; mientras las casas 
de a una mà solamente cuentan 
con un habitáculo presumiblemen-
te a la parte izquierda. Estas casas 
se construyeron hasta bien entrado 

La importancia de ser, de per-
tenecer, de sentirse ligado a 
una historia, a un patrimonio, 

a una forma de vivir, a unas casas y 
a una vida. Esto se aprecia en la lo-
calidad de Almàssera cuando se pa-
sea por alguna de sus calles, de su 
casco antiguo, de su zona histórica.

Se intuye una forma de vida, de 
huerta, de aire de playa cercana, de 
alquerías y casas valencianas, da-
tadas en su mayoría del XIX y XX, 
sobre todo aquellas que perduran, 
que muestran sus fachadas intactas 
o han sido amablemente rehabili-
tadas.

Pronto se sabrá exactamente sobre 
este tesoro, y es que el equipo de 
gobierno con Joan Carles Jover al 
frente de la concejalía de patrimo-
nio “estamos elaborando el catá-
logo patrimonial de Almàssera del 
que llevamos ya dos años trabaján-
dolo de forma minuciosa”.

Este catálogo sobre el patrimonio 
podrá dejar entrever más aún la 
importancia arquitectónica de la 

de arquitectura

los años 30 aunque, anteriores a es-
tas, figuran las alquerías o casas de 
huerta o casas de llauradors más 
extendidas en plena huerta y de las 
cuales asegura Jover, hay muchas 
más de este estilo.

Los detalles de las casas son re-
conocidos tales como dibujos, o 
resaltan también las ventanas de 
hierro forjado con dibujos de flores 
o elementos de la huerta valencia-
na. También el hierro destaca como 
elemento para llamar a la puerta 
de madera y que está confeccio-
nado con pura artesanía. Entre los 
elementos que componen las dife-
rentes fachadas antiguas o rehabili-
tadas destaca una, sita en la misma 
plaza del ayuntamiento, con una 
estatua de simbología religiosa en 
lo alto de la casa para posiblemente 
salvaguardar a sus propietarios. 

Son simbologías que conforman 
una forma de vida, una historia y 
una idiosincrasia que da identidad  
a un municipio y a sus vecinos. Una 
simbología que hace interesante un 
paseo por Almàssera.

Casa de Almàssera Detalle del ‘trencadis valencià’

Pomos de hierro Santo en la fachada de una casa Detalles en la fachada de las viviendas Casa típica de l’Horta
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Els alcaldes de Massamagrell 
i de La Pobla de Farnals, 
Paco Gómez i Enric Palanca, 

s’han reunit en el Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Massamagrell, al 
costat de tècnics municipals dels 
respectius ajuntaments. L’objectiu 
d’aquesta trobada ha sigut posar 
en comú informes i futures actua-
cions en relació a la problemàtica 
de les filtracions d’aigua en sote-
rranis i garatges, que han patit al-
gunes Comunitats de Propietaris 
de tots dos municipis.
  Com a solució per a ajudar les 
persones afectades a reparar els 
desperfectes ocasionats en els 
seus habitatges, tots dos munici-
pis concediran subvencions per a 
poder sufragar les despeses gene-

rades per aquesta problemàtica.
 Gómez, alcalde de Massama-
grell, ha manifestat que aquest 
tema “és una cosa que ens preo-
cupa i ens ocupa des que vam ser 
coneixedors, i estem treballant 
intentant posar solucions a un 
tema molt complicat de resol-
dre. Amb les ajudes que estem 
articulant, intentarem pal·liar les 
despeses ocasionades en les co-
munitats de veïns en l’adquisició 
de bombes extractores i accions 
d’impermeabilització dels edifi-
cis”.
  D’altra banda, Palanca ha assen-
yalat que: “Finalment, i d’acord 
amb l’historiador Julio S. Bade-
nes, s’ha posat en valor la neteja 
dels brolladors dels termes mu-
nicipals que desemboquen en 

la mar com a agent natural de 
regulació del nivell dels aqüífers. 
L’abandó de l’horta i les construc-
cions d’infraestructures de trans-
port, sovint impermeables o mal 
conservades, contribueixen a un 
pitjor drenatge del terreny. Recu-
perar els brolladors pot contribuir 
a millorar la situació que es ve pa-
tint des del mes de març de l’any 
passat”.

Inspeccions
Tècnics municipals també han 
sigut presents en aquesta reunió 
intercanviant diversa documen-
tació i compartint informes dels 
treballs que s’estan realitzant ac-
tualment, per a avaluar al mateix 
temps una actuació de neteja i ins-
pecció de séquies.

ELS DOS MUNICIPIS DONARAN SUBVENCIONS ALS HABITATGES AFECTATS

Massamagrell i La Pobla de Farnals 
es reuneixen per a coordinar-se per 

les filtracions d’aigua

Redacció

Reunió dels alcaldes de Massamagrell i La Pobla de Farnals

La Pobla de Farnals 
aprova per a l’any 2023 un 
pressupost de 7.460.000 euros

El plenari de l´Ajuntament de 
La Pobla de Farnals aprova 
per a l´any 2023 un pres-

supost de 7.460.000 euros. El ple-
nari extraordinari celebrat el 29 
de desembre tenia com a objecte 
l´aprovació del pressupost general 
i assumptes d´urgència conclosos. 
L´alcalde Enric Palanca explica 
que hi ha hagut un increment ge-
neralitzat a totes les partides en 
respecte al pressupost de l´any 
2022 de 6.800.000 euros. Este in-
crement es deu essencialment a la 
pujada de preus de tots els serveis i 
els increments salarials.
  Per contra, l´Ajuntament no incre-
mentarà les taxes ni els impostos 
municipals als seus veïns i veïnes. 
Açò és possible gràcies a la política 
municipalista de la Generalitat Va-
lenciana, la Diputació de València 
i l´Estat Espanyol que augmenten 
les seues transferències en bene-
fici dels municipis. Junt amb estes 
mesures es suma la relaxació de 
la regla de la despesa, permetent 
l´ús de romanents de tresoreria 
durant l´any 2023. Amb l´ús dels 

romanents positius de La Pobla de 
Farnals les partides que pogueren 
estar inicialment limitades podran 
ser suplementades.
  El pressupost ha estat presentat a 
la corporació en temps addicional 
a l´establert en el reglament perquè 
pogueren estudiar-lo i presentar-hi 
esmenes. Finalment, s´ha aprovat 
amb 8 vots a favor i 4 abstencions 
i una absència (corporació de 13 
membres).

Inundacions
S´acorda amb l´oposició la creació 
d´una partida per a subvencionar 
les obres de reparació del subsol 
d´algunes comunitats de veïns 
afectades per inundacions del ni-
vell freàtic. Igual que en diversos 
municipis de l´Horta Nord, les vi-
vendes construïdes entre finals de 
la dècada dels 90 i 2000 han patit 
inundacions de baixos i aparca-
ments per aigües d´origen freàtic. 
A manca d´una solució proposa-
da per la CHJ l´ajuntament de La 
Pobla de Farnals es compromet 
a crear una línia de subvenció a 
càrrec de l´incorporació de roma-
nents al llarg del 2023.

Redacció

L´ajuntament de La Pobla 
de Farnals convoca als pro-
pietaris dels terrenys per on 

discorre el projecte de passarel·la 
del carril-bici per a entregar-los les 
actes d´ocupació prèvia.
 Amb este procediment 
d´expropiació, l´ajuntament de La 
Pobla de Farnals compleix amb el 
conveni amb la Generalitat Valen-
ciana d´aportar els terrenys per o 
discorrerà la fase final del carril ci-
clovianant que uneix els dos nuclis 
de població amb la resta de l´àrea 
metropolitana de València. La Ge-
neralitat Valenciana està en estos 
moments licitant unes obres que 
tenen com a finançament fons de 
la UE per un import de 2.958.779 
d’euros.
  Els propietaris dels terrenys ex-
propiats cobraran les seues in-

demnitzacions del PMS munici-
pal. 
  A partir d´este moment la Gene-
ralitat Valenciana ja disposa dels 
terrenys necessaris per a iniciar 
les obres. Segons informen des de 
la Conselleria de Política Territo-
rial, Obres Públiques i Mobilitat, 
la construcció de la passarel·la i els 
seus accessos està prevista per al 
llarg de l´estiu de 2023. L´execució 
de la fase final del carril bici durarà 
12 mesos.
  L´alcalde Enric Palanca insis-
teix en el fet que “es tracta d´una 
obra beneficiosa més enllà del 
mateix interés local. La recent 
aprovació plenària del projecte 
d´urbanització del sector 4 tocant 
a la V-21, destinat a ús terciari, 
també es beneficiarà d´una con-
nexió segura i sostenible amb tota 
l´àrea metropolitana.”

La Pobla de Farnals convoca als 
propietaris dels terrenys per on 
discorre el projecte de passarel·la

Redacció

L’alcalde de la població, regidor i técnics municipals
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Rafelbunyol crea l’Oficina de 
Projectes Europeus

L’Ajuntament de Rafelbun-
yol ha creat la seua Oficina 
de Projectes Europeus amb 

l’objectiu d’impulsar la realització 
de projectes en la localitat suscep-
tibles de ser finançats pels fons 
Next Generation, fons estructurals 
i fons de competitivitat.
  Aquesta oficina es gestionarà de 
manera conjunta amb l’Agència 
de Desenvolupament Local, des 
d’on es donarà suport a les pimes 
locals i persones autònomes per a 
la captació d’aquests fons. A més, 
s’encarregarà dels projectes Smart 
City i l’Agenda 2030.
  El Consistori amplia la seua plan-

tilla amb 2 noves tècniques per a 
la gestió de fons europeus, que es 
dedicaran a la gestió i obtenció de 
fons europeus, en el marc del Pla 
de Recuperació, Transformació i 
Resiliència del Govern Estatal.
  “Els fons europeus són una opor-
tunitat per al desenvolupament del 
nostre poble que no podem des-
aprofitar i, per això, hem fet una 
forta aposta per ells. Actualment, 
tenim en marxa diversos projectes 
europeus destinats principalment 
a la joventut. Unes incitatives que 
sens dubte milloraran la qualitat de 
vida de la nostra ciutadania i per les 
quals continuarem apostant en un 
futur” afirma Fran López, alcalde 

de Rafelbunyol. “Gràcies a aquesta 
nova oficina i al nou personal mu-
nicipal, format en la matèria i amb 
un acreditat nivell d’idiomes, resul-
tarà més accessible arribar als fons 
europeus i posar en marxa projec-
tes de gran envergadura que d’una 
altra manera estava sent molt com-
plicat” afig el primer edil.

Modernització
La contractació d’aquestes 2 tècni-
ques és a jornada completa gràcies 
a una subvenció de la Generalitat 
Valenciana, i els projectes desenvo-
lupats aniran principalment desti-
nats a la modernització i sostenibi-
litat de Rafelbunyol.

FRAN LÓPEZ: “ELS FONS EUROPEUS SÓN UNA OPORTUNITAT PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL NOSTRE POBLE QUE NO PODEM DESAPROFITAR”

Redacció

Imatge del pesebre d’Alberto Román, veí d’Albuixech, que un any més re-
alitza en la seua vivenda. Un complet Belén que compta fins i tot amb un 
diorama dedicat a la Setmana Santa.

L’Ajuntament de Massamagrell 
està instal·lant una estació de 
bicicletes i patinets en el pas-

seig Rei En Jaume, on es troba el 
Centre Cultural Joan Fuster i Ortells 
i l’estació de metro. 
  Els treballs es van iniciar a la fi de 
2022 i actualment continuen fins a 
crear una estació segura que tindrà 
un sistema d’identificació i també 
de possible recàrrega.
  Amb això, es busca fomentar la 
mobilitat sostenible en el municipi i 
donar facilitats perquè la ciutadania 
circule pels carrers amb mitjans de 
transport més saludables i ecològics 
que els cotxes. 
“ És un sistema útil i segur que serà 
fàcil d’usar, i servirà per a fomentar 
la mobilitat sostenible i reduir la pe-
tjada de carboni dels desplaçaments 
en el municipi, per a així millorar la 

qualitat de vida dels veïns i veïnes 
i fer de Massamagrell un lloc més 
amigable i segur”, destaca el regidor 
de Smart City, Edmundo Boria. 
  “Tenim una creixent necessitat de 
desenvolupar solucions que fomen-
ten la micromobilitat, com és el cas 
de la campanya llançada recen-
tment anomenada ‘Massamagrell 
en moviment’, que contribuïsquen a 
reduir els desplaçaments amb cotxe 
per l’interior de la població”, afig la 
regidora de Mobilitat, Raquel Gó-
mez.
 “Més de la meitat del projecte ve 
finançat per una ajuda aconsegui-
da de la Diputació de València, i la 
resta ha sigut aportat per fons propis 
de l’Ajuntament. Amb això, es busca 
aprofitar al màxim els recursos dis-
ponibles i oferir un servei de quali-
tat a la població”, comenta l’alcalde 
Paco Gómez.

Massamagrell comença la 
instal·lació d’una estació de 
bicicletes i patinets elèctrics

Redacció

L’alcalde de la població junt a les noves técniques

serviciojuridico@uniondeconsumidores.orgserviciojuridico@uniondeconsumidores.org

A través de una conversación vía whatsapp acordé la compra de un instrumento; 
pero la foto del instrumento que me envió no era la real y en el momento de 
la compra, me enseñó que estaba forrado; pagué 150€ y me dijo que, si tenía 
algún problema, me devolvería el dinero. Cuando comprobé el estado del 
instrumento, retomé la conversación por whatsapp y le dije que no me parecía 
correcto, así que le propuse la devolución del dinero. En el momento de fijar 
una fecha para hacer el intercambio, es imposible ya que ni me contesta. ¿Qué 
pudo hacer? La única prueba que tengo es esa conversación, no hay ningún 
papel que justifique esa venta, solo la conversación guardada.

En primer lugar, se trata de una compraventa entre particulares, es decir, 
que la parte vendedora no es persona jurídica, por lo que no es aplicable la 
normativa de consumo.

En segundo lugar, al realizarse la entrega físicamente (no por envío postal, 
mensajería, etc,) en el momento de la entrega se pudo comprobar y revisar 

minuciosamente el instrumento, y en caso de duda o disconformidad, se podría 
haber acordado una reducción del precio o no haber realizado finalmente la 
compraventa. Igualmente, y al hacerse el pago en efectivo, no dispone de 
justificante acreditativo del pago.

En este caso, como hemos indicado no cabe opción de reclamar 
extrajudicialmente a través de organismos de consumo, y además no se 
dispone de datos de la vendedora, a excepción de un número de teléfono. Por 
lo tanto, teniendo en cuenta que el instrumento fue entregado personalmente, y 
que en ese momento pudo revisarlo minuciosamente, entendemos que incluso 
en vía judicial, existe un mayor riesgo para que el juez pudiera desestimar la 
demanda.
No obstante, le informamos que, dado que el importe a reclamar no supera 
2.000 euros, el procedimiento judicial no requiere de asistencia de Abogado 
ni representación por Procurador, por lo que usted misma podría iniciar el 
procedimiento aportando la documentación de que dispone.

CONSUMOCONSUMO  SOSTENIBLESOSTENIBLE
Servicios de Información al Consumidor:Servicios de Información al Consumidor: Alcàsser, Alcàsser, 

Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Foios, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Foios, Mancomunitat Mancomunitat 
del Carraixet (Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa, Almàssera del Carraixet (Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa, Almàssera 
y Alfara del Patriarca), Massanassa, Meliana, Picanya, y Alfara del Patriarca), Massanassa, Meliana, Picanya, 
Picassent, Sedaví, Silla y Tavernes Blanques.Picassent, Sedaví, Silla y Tavernes Blanques.
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L’AJUNTAMENT HA ATÉS NOU SOL·LICITUDS

Meliana atorga 30.000 euros en 
les ajudes per les filtracions de 

les aigües subterrànies

L’Ajuntament de Melia-
na ha resolt de manera 
provisional la convoca-

tòria de subvencions per a cofi-
nançar solucions constructives 
d’impermeabilització d’elements 
subterranis per a evitar filtracions 
d’aigua provinents de la capa 
freàtica. En total, s’han assignat 
30.000 €, dels 40.000 € previstos, 
repartits entre nou sol·licituds de 
les onze inicialment presentades. 
Dos de les comunitats més afec-
tades finalment han renunciat a 
la sol·licitud. Després del període 
d’al·legacions, s’elevarà la resolu-
ció definitiva.
  Com explica l’alcalde i respon-
sable d’Urbanisme, Josep Riera: 
“L’Ajuntament de Meliana va im-
pulsar aquestes ajudes atés el pro-
blema persistent de filtracions en 
subterranis i garatges d’alguns edi-
ficis de Meliana com a conseqüèn-
cia d’un nivell freàtic molt alt, tal 
com van determinar els diferents 
informes tècnics realitzats”. 

Zones afectades
Les zones més afectades es co-
rresponen a les escorrenties sub-
terrànies al nord i al sud del nucli 
urbà, on estan ubicats la major 
part dels edificis corresponents 
a les sol·licituds. Del conjunt de 
sol·licituds, indica el màxim res-
ponsable: “Tres de les sol·licituds 
es corresponen a intervencions 
importants i costoses, entre 25.000 
€ i 55.000 €, que rebran entre 5.000 

€ i 8.000 € de subvenció; tres estan 
al voltant dels 7.000 € d’inversió i 
rebran uns 2.000 € d’ajuda, i la res-
ta són quantitats inferiors”. Tal com 
es recollia en les bases, es podien 
presentar les sol·licituds fins al 31 
d’octubre de 2022 i es podien in-
cloure actuacions que s’executen 
entre l’1 d’abril del 2022 i el 30 de 
setembre de 2023. A més, es trac-

ta de subvencions compatibles 
amb altres subvencions o ajudes 
amb el mateix objecte. En el cas 
que el problema s’estenga a altres 
edificis, diu l’alcalde: “No descar-
tem fer una segona convocatòria 
de subvencions si, per part de 
l’Oficina Tècnica d’Urbanisme, es 

constata una incidència destacada 
per les filtracions d’aigua del sub-
sol en més edificis del municipi”. 
Cal dir que Meliana és l’únic mu-
nicipi afectat per les filtracions del 
subsol que ha implementat aquest 
tipus d’ajudes. Recentment, muni-
cipis com ara Massalfassar, Massa-
magrell o la Pobla de Farnals han 
anunciat l’inici de propostes sem-
blants.
  D’altra banda, aquesta convoca-
tòria de subvencions no és l’única 
línia d’actuació que està treballant 
l’Ajuntament per tal de fer front al 
problema. Així, destaca el primer 
edil: “Hem firmat un conveni amb 
la comunitat de regants del pou de 
l’Ermita per tal de posar-lo a punt 
i poder utilitzar-lo com a element 
puntual de regulació i de gestió 
de l’aigua d’acord amb les admi-
nistracions competents”. Precisa-
ment, aquest pou es troba en un 
dels punts més sensibles al nivell 
freàtic, al nord-oest, dins del ma-
teix nucli urbà.
  Finalment, Riera recorda: “Da-
vant d’un problema com aquest, 
Meliana hem sigut el municipi de 
la comarca que ha pres la inicia-
tiva i, ara, s’hi van sumant altres. 
És molt cridaner que el PP, fins i 
tot on governa, no haja aplicat cap 
altra mesura. Sobretot si tenim en 
compte que el coordinador co-
marcal i portaveu del PP de Melia-
na, Pedro Cuesta, podria haver im-
pulsat altres actuacions en altres 
municipis afectats i no ho ha fet”.

Alfara del Patriarca tindrà 
una ordenança per a 
l’abolició de la prostitució

L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca tindrà una nova Orde-
nança Municipal Abolicio-

nista de la Prostitució i l’Explotació 
Sexual, segons es va aprovar en 
l’última sessió plenària celebra-
da en 2022. La finalitat d’aquesta 
ordenança és promoure, dins de 
l’àmbit de les competències mu-
nicipals, l’erradicació de la pros-
titució i altres formes d’explotació 
sexual en el municipi d’Alfara del 
Patriarca amb l’objectiu de prote-
gir els drets de les víctimes del sis-
tema prostitucional.
  La normativa, basada en el model 
d’ordenança abolicionista facili-
tat per la Conselleria de Justícia, 
Interior i Administració Pública 
de la Generalitat Valenciana, part 
de la defensa dels drets humans 
i dels drets de les dones, perse-
gueix erradicar la prostitució i 
l’explotació sexual. Per això, consi-
dera víctimes a totes les dones en 
situació de prostitució, sanciona 
la demanda com a causa princi-
pal de l’existència de la prostitució 
i proposa mesures que van més 
enllà de l’àmbit sancionador, en 
incorporar un enfocament integral 

i inclusiu que garantisca la defensa 
i la protecció de totes les dones en 
situació de prostitució.
  “La prostitució és una forma de 
violència de gènere, és una expres-
sió més de desigualtat estructural 
que pateixen les dones en la so-
cietat”, explica Marisa Almodóvar, 
alcaldessa d’Alfara del Patriarca i 
regidora d’Igualtat, qui indica que 
Alfara assumeix el compromís de 
promoure l’abolició de la prosti-
tució en el municipi, en la línia de 
la Generalitat Valenciana, i avança 
en la consecució d’una societat 
més igualitària i respectuosa amb 
els drets de les dones.
  Aquesta nova normativa va ser 
publicada en el Butlletí Oficial de 
la Província el 7 de desembre, i pot 
ser examinada la documentació 
fins al 31 de gener per qualsevol 
interessat en les dependències 
municipals perquè es formulen 
les al·legacions que s’estimen per-
tinents. L’ordenança prohibeix la 
demanda de prostitució, que con-
sidera infracció greu, i la sanciona 
amb multes de fins a 1.500 euros. 
També es prohibeix la publici-
tat que promoga el consum de la 
prostitució.

Redacció

Nueva agrupación política, 
Renovació Política de 
Rafelbunyol

Alfonso Grande Dámaso, 
presenta su candidatura a 
la Alcaldía de Rafelbunyol 

como representante de la agrupa-
ción política REPO Renovació Po-
lítica de Rafelbunyol. Desde hace 
unos cuantos años he tenido claro 
mis creencias ideológicas valen-
cianistas, independientes y singu-
lares en mi pueblo, Rafelbunyol. 
Sin valorar los demás partidos 
ahora, nunca me he conformado 
en la forma de llevar mi Ayunta-
miento y siempre he tenido ese 
principio. Somos un partido rela-
tivamente joven, que valora nues-
tra identidad y nuestro pasado, 
respetando las actuales formas de 

pensar y las distintas maneras de 
ser. No será nada fácil hacer volver 
a apreciar el esfuerzo que supone 
representar una fuerza indepen-
diente que no se arruga delante 
de los grandes y que defiende las 
inquietudes de los pocos que se 
atreven a no arrodillarse y mirar-
los a los ojos.

Redacció

Bonrepòs i Mirambell aprova el 
Pla de Mesures Antifrau i el Pla 
Local d’Infància i Joventut

L’últim ple ordinari de Bonrepòs i 
Mirambell va aprovar per unani-
mitat el Pla de Mesures Antifrau 
del Consistori per a existisca una 

adequada prevenció, detecció i 
correcció del frau, de la corrupció 
i dels conflictes d’interessos. Tam-
bé el Pla Local d’Infància i Joven-
tut.

Redacció

Museros renova 4 dels seus parcs infantils

En l’últim semestre de 2022, 
l’Ajuntament de Museros ha 
dut a terme la renovació de 

gran part dels parcs infantils del 
municipi amb una inversió pròpia 
d’al voltant de 200.000 euros. 
  S’ha canviat el cautxú de cadas-
cun d’ells i les infraestructures 
com els gronxadors i els tobogans, 
i en alguns d’ells s’han incorporat 
elements inclusius per a xiquets 

o xiquetes amb necessitats espe-
cials. D’aquesta manera, els xico-
tets i xicotetes de la localitat ja han 
pogut estrenar els nous gronxa-
dors dels parcs situats en Joan de 
Ribera, Tendre Galván, Verdolaga i 
Blasco Ibáñez.
L’alcaldessa de Museros, Cristi-
na Civera, ha assenyalat la im-
portància d’aquestes reformes: 
“L’objectiu de les renovacions ha 
sigut millorar les prestacions dels 

parcs perquè aquests foren més 
segurs, empàtics, diversos i de ma-
jor qualitat per als nostres xicotets 
i xicotetes”. 
  Les renovacions s’han realit-
zat de manera progressiva fins a 
l’actualitat, depenent de l’empresa 
adjudicatària de cada projecte.
  Des del consistori afirmen que 
del total de la inversió han sobrat 
recursos, els quals aniran destinats 
a la renovació d’altres dos parcs.

Redacció

Aquesta convocatòria 
de subvencions no és 

l’única línia d’actuació 
que està treballant 

l’Ajuntament per tal de 
fer front al problema

Dos dels parcs infantils renovats

Alfonso Grande
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