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Ja han passat quatre anys des 
de l’últimes eleccions muni-
cipals, i el pròxim 28 de maig 

tornarem a ser cridats a les urnes. 
Una cita important en la qual El 
Meridiano té previst un ampli 
dispositiu per a acostar tota la in-
formació de les 43 poblacions de 
l’Horta al veïnat de la comarca. 
Durant les pròximes setmanes 
oferirem informació de tots els 
candidats i candidates a les al-
caldies dels nostres municipis. 

Les seues propostes de futur 
marcaran l’agenda informativa i, 
durant el 28 de maig, els comp-
tarem com transcorre la jornada 
electoral i, després del tanca-
ment dels col·legis electorals, els 
resultats de cada població minut 
a minut.
Un dia de molt de treball per a la 
nostra redacció, pero que vivim 
amb la major de les responsabili-
tats per a oferir la millor informa-
ció als nostres lectors i lectores.

En un món com l’actual, en 
el que es diu que hi ha un 
excés d’informació, quan 

segurament el que existix és un 
excés de confusió, cal parar-se 
a analitzar el que és realment 
el significat d’eixa paraula. En 
la seua accepció estrictament 
acadèmica (RAE), és l’acció i 
efecte d’informar, però també 
significa la “comunicació o ad-
quisició de coneixements que 
permeten ampliar o precisar 
els que es posseïxen sobre una 
matèria determinada” i, a més, 
els propis “coneixements comu-
nicats o adquirits” mitjançant la 
mateixa informació. Es referix 
inclús a l’educació o instrucció 
d’una persona, per això es diu 
allò d’una persona informada 
o instruïda. En eixes diferents 
accepcions podem calibrar el 
valor i la importància de la in-
formació.
En contrapartida, tenim la des-
informació, terme molt assen-
yalat últimament en diferents 
àmbits, especialment en el me-
diàtic. També cal en este cas 
analitzar bé el seu significat. 
Des del punt de vista acadèmic 
és molt simple: “Acció i efecte 
de desinformar” i, com a segon 
accepció, “falta d’informació o 
ignorància”. No obstant, mirant 
què significa el verb desinfor-
mar, s’aprecia que el vocable 
desinformació té més profun-
ditat del que pareix, perquè sig-
nifica, literalment, “donar in-

formació intencionadament 
manipulada al servici de certs 
fins”, i també “donar informació 
insuficient o no donar-la”.
En principi, pareix que infor-
mació és l’acció positiva o bona 
i desinformació la negativa o 
roïna. Però són com les cares 
de la mateixa moneda que és la 
comunicació en les seues dife-
rents manifestacions, i és difícil 
deslligar-les, perquè la qüestió 
de fons és, ni més ni menys, que 
la veritat, amb la seua contra-
partida, la mentida. I tant pot 
haver-hi d’una i de l’altra en la 
informació com en la desinfor-
mació, diferenciant-se la segona 
en què porta una càrrega afe-
gida de mala fe. Per això es diu 
allò de les mitges veritats, quan 
es colen mentides envoltades de 
veritats, o quan no es diuen to-
tes les veritats, o quan es posa el 
focus on interessa. 
En el món dels mitjans de co-
municació, i també en l’àmbit 
polític, inclús en l’acadèmic, hi 
ha exemples per tot arreu, a cau-
sa de la utilització de fal·làcies, 
de les tendències ideològiques, 
de la censura o autocensura o de 
no tindre en compte els contex-
tos. I la cosa es complica quan 
s’utilitza la paraula desinforma-
ció per a desqualificar el que no 
ho és. Per tant, hui més que mai, 
cal esperit crític i bona volun-
tat, perquè en la comunicació 
es busque i s’impose sempre la 
veritat.

Balanç

EDITORIAL

Informació i desinformació
Tomás Laguarda

RES DE RES

Amb el foc encara en flama a les mun-
tanyes castellonenques, una nova ca-
tàstrofe ecològica que lamentar, un 

nou desastre en els boscos valencians que ha 
de servir-nos –com a mal menor- per a fer-
nos reflexionar d’una vegada sobre la urgèn-
cia ja inajornable de valorar com cal la rique-
sa forestal i faunística que encara sobreviu, 
a pesar del desinterès general i de la desídia 
dels nostres polítics, tan entestats en el curt 
termini com absents de la crua realitat que, 
en aquest sentit, ens tenalla.

El que esdevé des del dijous a la Vilanova de 
Viver i altres municipis veïns hagués pogut 
esclatar en qualsevol altre punt de la geogra-
fia valenciana o, ja posats, de qualsevol altra 
zona (pen)insular. Prevenir-ho absolutament 
tot no és possible i aquestes situacions qual-
sevol les pot provocar, per acció o omissió.  
Però els boscos mediterranis com els valen-
cians porten massa temps patint agressions 
de gran calat i, dic jo, que mancats d’inversió 
prioritària i sistemàtica en cada pressupost 
de la Generalitat.

Això i, no ho oblidem tampoc, la terrible des-
població i l’envelliment que planegen des de 
fa dècades sobre gairebé tots els municipis 
assentats entre masses forestals més que no-
tables. Un còctel molotov que, en qualsevol 
moment –como ara mateix-, pot ocasionar 
la pèrdua de milers d’hectàrees i la seua bio-
diversitat, a banda de la ruïna total per a la 
població, privada endavant de boscos, fonts, 

fauna i aire pur que és el que busquen preci-
sament els turistes amants de la natura a pocs 
quilòmetres de les ciutats.
A finals de l’estiu, el foc es va concentrar molt 
a prop, en la mateixa comarca de l’Alt Palàn-
cia, cremant-se vora 20.000 hectàrees, a prin-
cipis d’aquesta primavera poden sobrepas-
sar-se les 4.000, ¿què més ha de passar perquè 
els nostres gestors polítics es prenguen el 
tema seriosament? ¿De què ens serveix que 
delegats, presidents i consellers utilitzen la 
calamitat com si d’un photocall es tractés? 
¿No hagués estat més senzill posar en marxa 
el millor sistema preventiu possible? No serà 
pel que prediquen, quan la boca se’ls ompli 
d’energies renovables, ecologia i allò d’actuar 
contre el canvi climàtic abans que siga massa 
tard.

Hui vindrà el president del govern, també 
addicte –malauradament- a aquesta mena 
d’actes necròfils o aquelarres per allò de mos-
trar la seua solidaritat, que per això s’envià a 
la UME. Acte que cal agrair-li, faltaria més, 
però tant de debò servís perquè des del go-
vern central es comencés a prendre seriosa-
ment l’envit, sobretot quan l’Espanya despo-
blada es pretén poblar, però de parcs solars i 
molins de vent, tornant-se al curt termini i no 
al que demana l’ecosistema: una acurada pla-
nificació i previsió.

No cal jugar més amb el foc, ni tampoc seguir 
fent i desfent sense cap sentit, al cap i a la fi 
l’ofici del matalafer no del polític. 

Fer i desfer
Albert Ferrer Orts – Universitat de València
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En l’últim mes la conselleria de 
Sanitat i Salut Pública ha anat 
realitzant una sèrie d’anuncis 

que milloraran l’assistència sanitària 
de molts veïns i veïnes de l’Horta. 
Reivindicacions que aniran donant 
els seus fruits proximament.

Nou Arnau de Vilanova
Fa pocs dies el president de la Ge-
neralitat, Ximo Puig, va presentar el 
projecte del nou Hospital Arnau de 
Vilanova. Una instal·lació que tindrà 
una inversió de 208 milions d’euros 
que afecta una població de 340.000 
habitants, que és el nombre de per-
sones que formen part d’aquest de-
partament de Salut. La Generalitat 
preveu que les obres del nou centre 
hospitalari duren cinc anys i que co-
mencen en 2024.
  Dissenyat amb criteris de sosteni-
bilitat energètica, comptarà amb un 
màxim de 420 llits, 16 quiròfans, 25 
llocs de cirurgia major ambulatòria 
i 120 consultes externes. També 
comptarà amb una unitat de pedia-
tria i maternitat, per la qual cosa els 
veïns ja no hauran de desplaçar-se a 
la Nova Fe.
  El nou espai sanitari ampliarà 3 ve-
gades més les places d’hospital de 
dia, a un total de 60, i disposarà de 
1.266 places d’aparcament, en lloc 
de 100 de l’actual Arnau.
La nova ubicació, en la corona me-
tropolitana de València, al costat de 
la CV-31 i la CV-365, és de fàcil accés 
i està molt ben comunicada. En con-
cret, se situarà al carrer Col·legi Jau-
me I el Conqueridor.
  La conselleria ha triat el municipi 
de Paterna , perque a més de ser la 
zona de salut més poblada, comp-
ta amb solars extensos per a acollir 
una infraestructura de grans dimen-
sions, les vies de comunicació són 
ràpides per a facilitar el desplaça-
ment de professionals i pacients, i 
es troben ben connectades amb els 
principals nuclis urbans de les po-

blacións del Departament. Quant 
a les característiques arquitectòni-
ques, la infraestructura estarà for-
mada per cinc edificis connectats 
per un eix central. A més hi haurà un 
sisé edifici amb més altura que serà 
destinat a oficines.
  L’alcalde, Juan Antonio Sagredo, ha 
afirmat que la nova edificació bene-
ficia als veïns i veïnes de Paterna “ja 
que no hauran de desplaçar-se a la 
Nova Fe per a acudir a Maternitat o 
Obstetrícia, ja que aquest Hospital 
comptarà amb aqueixos serveis”. Sa-
gredo també ha ressaltat que aquest 
anunci ha arribat després de molt 
treball per part de les administra-
cions.

L’actual hospital Arnau 
Una vegada es construïsca el nou 
hospital, l’actual Arnau oferirà as-
sistència sanitària com a hospital 
d’atenció a crònics i llarga estada 
(HACLE), dotat de 250 habitacions 
individuals.

Hospital Militar
D’altra banda, el conseller de Sani-
tat, Miguel Mínguez, que va visitar 
fa uns dies les obres de l’Hospital 
Militar, va confirmar que aquest es 
convertirà en un centre hospitalari 
de llarga estada, crònics i salut men-
tal, amb una dotació de més de 37 
milions d’euros. Mínguez a més va 
confirmar que el mes d’abril es farà 
la comunicació de no prolongació 
de contracte i s’activarà el protocol 
de reversió de l’Hospital de Manises, 
servei que passaria a gestió pública, 
actualment en concessió adminis-
trativa a una empresa privada.
  Pel que respecta a la rehabilitació 
de l’Hospital Militar, està previst que 
les obres de la primera fase acaben 
al juny de 2024 i contempla la cons-
trucció de dos edificis i l’adaptació 
dels actuals.
  El futur centre comptarà amb 160 
llits d’hospitalització i, a més, es 

crearà un nou Hospital de Dia de 
Salut Mental per a persones adultes. 
Una vegada acabada la primera fase, 
es realitzarà una segona d’ampliació 
que tindrà una superfície de 28.000 
metres quadrats.
En la visita a les obres, el conseller va 
transmetre a l’alcalde del municipi, 
Carlos Fernández Bielsa, que la con-
selleria està estudiant la realització 

d’ampliació del centre de salut auxi-
liar de Mislata, una reivindicació del 
propi alcalde.

Altres anuncis recents
Recentement també s`han produït 
anuncis com les obres del nou cen-
tre de salut de Rafelbunyol que co-
mençaran després d’estiu i duraran 
18 mesos. Amb una inversió de més 
de 5 milions d’euros, l’espai de la 
nova instal·lació triplicarà a l’actual. 
Es dotarà al centre de més personal 
sanitari i disposarà d’una àrea per a 
treball social amb un espai per a re-
unions.
  Entre les millores, l’àrea maternal 
creixerà considerablement i tindrà 
una consulta per a matrona, un gim-
nàs d’educació maternal, un magat-
zem i vestuari amb bany. L’ampliació 
del centre contempla també una 
nova àrea de rehabilitació amb un 
despatx fisioteràpia, un gimnàs i dos 
boxs polivalents.
  A Almàssera, el conseller de Sanitat 
també va anunciar que es farà una 

ampliació del centre de salut que 
suposarà triplicar la superfície. Les 
obres suposaran una gran funciona-
litat. Es tracta d’un projecte superior 
a tres milions d’euros i que impli-
cara millorar des d’un punt de vista 
assistencial: en rehabilitació, pedia-
tria, matrones i medicina de família. 
L’obra té un termini d’execució de 18 
mesos.
  Una altra de les poblacions que 
recentment va rebre una bona notí-
cia sobre instal·lacions sanitàries és 
Massamagrell, que porta anys reivin-
dicant millors serveis. La dotació per 
al projecte és de 7 milions d’euros i el 
nou centre de salut, juntament amb 
el centre de conductes addictives de 
la població configurarà un nou mo-
del assistencial en atenció primària. 
D’aquesta manera s’ampliaran els 
recursos humans i hi haurà un in-
crement d’infraestructures. El nou 
centre de salut estarà situat al carrer 
Llaurador Valencià sobre uns te-
rrenys de 10.000 metres quadrats on 
es realitzarà la construcció també de 
la nova residència i centre de dia per 
a persones amb diversitat funcional. 
La licitació de les obres serà a l’estiu i 
l’any que ve començarà la construc-
ció.
  Per últim, Sanitat destinarà 
9.955.983 euros a la reforma i am-
pliació del nou Centre de Salut In-
tegrat de Burjassot, que comptarà 
amb equipament per a fer proves 
de Tomografia Axial Automatitzada 
(TAC) i dues àrees de Salut Men-
tal i Salut Sexual, a més de Punt 
d’Atenció Continuada (PAC) i base 
d’ambulància 24 hores.
  Les obres d’aquest projecte es licita-
ran abans de l’estiu. Amb una super-
fície un 68% més gran que l’actual, la 
instal·lació comptarà amb Unitat de 
Prevenció de Càncer de Mama, àrea 
radiològica, zona de rehabilitació i 
gimnàs de rehabilitació molt més 
gran que l’actual i sales d’espera més 
confortables per als pacients.

LA CONSELLERIA DE SANITAT CONFIRMA L’AMPLIACIÓ I REFORMA DELS CENTRES DE SALUT DE 
RAFELBUNYOL, MASSAMAGRELL, ALMÀSSERA I BURJASSOT

La comarca tindrà dos nous hospitals, 
un a Paterna i un altre a Mislata

Nou hospital a Mislata

La Conselleria anuncia la 
reversió de l’Hospital de 
Manises, que passarà a 

gestió pública

La vicepresidenta i consellera 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
Aitana Mas, ha anunciat l’obertura 
a Meliana abans de l’estiu del “pri-
mer centre de persones majors 
biosostenible d’Espanya”. 
  La vicepresidenta ha visitat les 
obres ja finalitzades d’aquest nou 
centre de dia, inclòs en el Pla Con-
vivint d’Infraestructures de Ser-
veis Socials 2021-25, pertanyent a 
la xarxa de centres de l’Institut Va-
lencià de Serveis Socials (IVASS) 
i gestionat per la Vicepresidència 
i la Conselleria d’Igualtat i Políti-
ques Inclusives de la Generalitat, 
la construcció de les quals ha sigut 
possible gràcies a la col·laboració 
de la Generalitat amb la Diputa-
ció de València i l’Ajuntament de 
Meliana. 
  Es tracta, ha assenyalat la vice-
presidenta, d’un dels centres més 
“avantguardistes” de la Comu-
nitat Valenciana, ja que està fet 
íntegrament amb tècniques de 
bioconstrucció, que és el “sistema 
més sostenible amb el qual es pot 
construir hui dia”, utilitzant la pa-
lla d’arròs i fusta com a materials 
principals. 

Països europeus
La bioconstrucció està bastant 
estesa en altres països europeus, 
però en aquest cas, ha explicat la 
vicepresidenta, es tracta del “pri-
mer edifici d’aquestes caracte-
rístiques, per grandària i model 
constructiu, en tot l’estat espan-
yol”. Sens dubte, ha destacat, el 
projecte representa “un exemple 
de reducció de la petjada de car-
boni, de sostenibilitat, de con-
fort i d’integració de l’edifici amb 
l’entorn”, i una mostra del “com-
promís del Consell amb el medi 
ambient”. 
  Segons ha explicat la vicepre-
sidenta, la construcció d’aquest 
edifici ha suposat una inversió de 
3,3 milions d’euros i compta amb 
2.400 metres quadrats de superfí-
cie. 
  El centre podrà acollir fins a 80 
persones usuàries, si bé en un 
primer moment s’obrirà amb 40 
places amb la possibilitat d’una 
futura ampliació. 
  L’objectiu, ha assenyalat Aitana 
Mas, és que les persones majors 
usuàries “se senten com a la seua 
casa, en un espai obert on con-
tinuar i desenvolupar la tercera 
part de la seua vida des de la nor-
malitat i la comoditat·.  

IGUALTAT OBRIRÀ ABANS DE 
L’ESTIU EL PRIMER CENTRE 
DE PERSONES MAJORS 
BIOSOSTENIBLE D’ESPANYA

MELIANA

Maqueta de l’hospital de Paterna
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En primer lloc, ens agradaria que ens comptara 
per què va tardar tant a anunciar la seua candi-
datura a les eleccions municipals de maig.
Ho he fet en temps i forma, el que passa és 
que els mitjans pregunteu cada dia i un té 
el seu full de ruta, que moltes vegades no 
coincideix amb els mitjans. Mireu si he tar-
dat que sóc l’únic a Torrent que té la llista 
confeccionada, presentada i pública.

Respecte a la llista electoral que presenta el 
PSPV de Torrent, què destacaria?
Destaque dues coses: continuïtat i renova-
ció. Continuïtat, perquè la gran majoria de 
la gent que ha estat treballant fins ara, con-
tinua, encara que siga en diferents llocs; i 
renovació, perquè s’han introduït en els 
llocs d’eixida tres cares noves importants: 
dues persones independents i un com-
pany que maneja molt bé i que coneix molt 
l’administració. Açó aporta la frescor que 
es necessita i que fa falta de cara al procés 
electoral.

Recentment ha rebut un reconeixement per 
portar més de 20 anys en l’exercici d’alcalde a 
l’Ajuntament de Torrent. Com ha canviat la po-
lítica en aquests anys?
Res té a veure la política dels 80 amb 
l’actual. Jo vaig entrar en la Diputació i a 
l’Ajuntament l’any 83, una mica més tard 
vaig ser alcalde, i llavors, hi havia discus-
sions dures sobre temes que interessaven 
a la gent però amb plantejaments ideolò-
gics. Aquests debats eren tensos i durs però 
sempre respectuosos i la gent escoltava 
amb atenció. Ara tot val i és una autèntica 
barbaritat per a la política. Però això no és 
el més important, el més important, és que 
desanima al ciutadà a participar perquè al 
final ja no es creu res. En definitiva, ha pres 
un rumb la política que no m’agrada en ab-
solut.

Continuant amb el tema preelectoral, durant 
aquests últims anys les relacions amb Compro-
mís no han sigut bones, en el cas que haguera 
de negociar per a formar Govern, parlaria amb 
ells?
En primer lloc, no ho anem a necessitar i en 
segon lloc, les relacions amb Compromís 
han sigut bones. La legislatura del 2015 al 
2019 van ser normals i en 2019-2023 també. 
El no estar d’acord en algunes qüestions no 

significa en cap cas que la relació no siga 
bona. A vegades és difícil posar-se d’acord 
perquè els plantejaments ideològics són 
diferents. Vaig parlar en 2015 amb Com-
promís, he parlat en 2019 amb ells i estic 
convençut que parlarem en 2023. A quins 
acords arribarem no ho sé perquè fa falta 
que passe el més important, les eleccions.

Per altra banda, la població de Torrent con-
tinua creixent, està preparada la ciutat per a 
aquest creixement?
Sí, de fet en els últims 40 anys el creixe-
ment de Torrent ha sigut de 35.000 habi-
tants, gens desbordant i totalment assu-
mible. S’ha produït un creixement de la 
ciutat molt racional; una ciutat oberta, amb 
moltes zones verdes, amb carrers amples, 
grans parcs... A més, comptem amb impor-
tants infraestructures esportives, tres cen-
tres de salut, piscines, tres biblioteques... 
Amb 85.000 habitants una ciutat amb les 
infraestructures que tenim és difícil trobar-
la, m’ho jugue amb qui faça falta. Segur que 
ens faltaran coses, com per exemple un 
hospital, que caldria demanar explicacions 
a qui ho va prometre.

Aleshores, no creu que aqueix creixement 
puga comportar una pèrdua d’identitat com a 
poble?
No està en perill en absolut. L’Ajuntament 
ha invertit molts diners i esforç perquè To-
rrent no perdera mai el sabor de poble que 
té. Torrent està viu i si en algun moment es 
creia que podia perdre la identitat, parle de 
la dècada dels 80-90, precisament és quan 
es consolida tot el moviment cívic de la ciu-
tat: les nostres festes, les nostres tradicions, 
l’associacionisme; és en aqueix moment 
quan fem el salt a ser una ciutat amb sabor 
de poble.

És inevitable que li preguntem per la pandèmia 
que ha marcat aquesta legislatura. D’aquests 
tres anys quins moments li venen al cap?
Han sigut moments per a oblidar, però al 
final sempre un, de les circumstàncies, fins 
i tot de les dolentes, ix enfortit i amb idees. 
Del que va ocórrer en aqueix període d’allò 
que em sent més satisfet és del comporta-
ment de la gent. Els ciutadans van tindre un 
comportament exemplar.
Han sigut dos anys quasi perduts. Perduts 
quant a vida social, quant a activitat al ca-

rrer, quasi perduts quant a l’alegria de la 
gent. Però a l’Ajuntament com a tal, aqueix 
temps li va vindre bé per a reflexionar, per a 
planificar i per a pensar en la ciutat del fu-
tur i en el que necessitàvem fer en aquests 
pròxims anys. 
D’aqueix treball va eixir algo que està resul-
tant molt exitós que és el pla d’inversions 
que estem executant en aquest moment. 
Ens trobem en el seu primer any d’execució 
i anirem desenvolupant-lo en els pròxims 
tres anys, tal com està planificat. 
Tenim coses ja acabades com el nou pont 
o el pavelló de Anabel Medina. Coses que 
s’estan acabant com el centre de salut de 
Parc Central o la renovació de voreres i pa-
viments. Actuacions que ja estan en funcio-
nament com el punt de trobada familiar o 
el servei de ressonàncies magnètiques en 
el centre d’especialitats de Sants Patrons...

Seguint amb el Pla FICUS, quins projectes es 
posaran en marxa de manera immediata?
Els projectes de més calat que s’aprovaran 
en poc temps són el projecte del Palau de 
Justícia i el projecte de rehabilitació del Ci-
nema Cervantes. A més, continuarem re-
novant les places de la ciutat. Estem a punt 
d’adjudicar la renovació de les places dels 
carrers del barri de Nicolás Andrés, la plaça 
del carrer Sant Lluís Beltrán. També inicia-
rem les obres d’una part del barri antic, en 
concret, dels carrers San Miguel, Sant Joa-
quim i Alcàsser. Com veieu, el pla FICUS 
està viu i tots els mesos hi ha una novetat.

La candidata del PP a les eleccions ha acusat en 
diverses ocasions al seu Govern de ser inope-
rant davant el creixement d’inseguretat ciuta-
dana, és cert qué han augmentat el nombre de 
delictes? què respon a l’afirmació de Folgado 
de desinterés de l’Ajuntament?
Pot ser que en la ment de la senyora Fol-
gado, sí. Si compara les xifres de seguretat 
ciutadana de 2022 i 2023 amb 2020 i 2021, 
anys que estàvem mig confinats, lògica-
ment hi ha una variació. Però si rescatem 
els nombres d’anys anteriors a la pandè-
mia, no existeix aqueix creixement sinó tot 
el contrari.
Respecte al desinterés del qual ella parla, 
vull recordar-li que hem fet el que ella no 
va ser capaç de fer. Hem dut a terme una 
convocatòria d’oposicions i hem ampliat la 

“L’Ajuntament ha invertit molts esforços perquè Torrent 
no perdera mai el sabor de poble que té”

JESÚS ROS, ALCALDE DE TORRENT

Laura López

AMB 85.000 HABITANTS 
UNA CIUTAT AMB LES 

INFRAESTRUCTURES QUE 
TENIM ÉS DIFÍCIL 

TROBAR-LA, EXPLICA JESÚS 
ROS, ALCALDE DE LA CIUTAT 

DE TORRENT 

Jesús Ros, alcalde de Torrent

plantilla, ja tenim a 16 policies treballant 
als nostres carrers, i posarem en marxa un 
nou procés d’oposició. També li recordaria 
a Folgado que si les plantilles de la policia 
local, nacional i la guàrdia civil s’han reduït 
és per l’aplicació d’una llei que va aprovar 
el govern de Mariano Rajoy; que impedia 
contractar per cada jubilació que es fera 
en l’administració. S’havien de jubilar qua-
tre per a contractar a un. Per aqueixa raó 
totes les policies d’Espanya, no sols les de 
Torrent, tenen moltíssims menys efectius 
que tenien.

Un tema en què també està incidint el seu 
equip és el de la neteja i recentment ha posat 
en marxa un nou servei municipal d’arreplega 
de mobles i objectes voluminosos en la via pú-
blica, de quina manera ho estan fent?
Pel que fa a la neteja urbana i tot allò que 
comporta “el aseo” de la ciutat el contrac-
te que tenim s’acaba al mes de juliol i s’ha 
fet la licitació d’un de nou que està a punt 
d’adjudicar-se. Amb ell es canviarà tot per 
materials i maquinària nova i d’última ge-
neració.
Pel que fa a la recollida de trastos hem can-
viat el sistema i he de dir que està donant 
bastant bon resultat. S’està respectant el fet 
de traure les coses en determinades hores 
de la nit i que llavors es realitze la recollida. 
És cert, que la policia cívica està actuant 
amb moltíssima diligència i localitza, tot i 
que és complicat, a un percentatge alt de la 
gent que fa un mal ús del servei i que trau 
els trastos pel dia. Si comparem l’aspecte 
de com es trobaven fa dos mesos els vol-
tants dels contenidors respecte ara, no hi 
té res a veure ha millorat en un 90%.

Un tema que preocupa i molt a la ciutadania 
és sobreposar-se a la crisi econòmica. Quines 
mesures s’estan portant per a pal·liar la situa-
ció?
L’Ajuntament es va implicar des d’un pri-
mer moment ampliant aquelles cam-
panyes d’ajuda que van fer el Govern i la 
Generalitat. Per exemple, va fer una cam-
panya, amb la targeta +25, per a potenciar 
el comerç local, que també ha representat 
una ajuda i ha tingut una continuïtat. Un 
impuls i una injecció econòmica, que no 
sols provoca que els xicotets establiments 
puguen vendre sinó que a més fidelitza al 
client. Quan trobem la possibilitat d’alguns 
romanents, aprofitem per a modificar els 
crèdits i dotar per a aqueixa partida els 
diners suficients perquè continue la cam-
panya.

Per a acabar, Què li agradaria transmetre a la 
ciutadania de cara a les pròximes eleccions?
Afortunadament la ciutadania coneix el 
dia a dia de Torrent. Coneix el que hem re-
alitzat, els projectes que tenim per al futur. 
Jo el que li dic als nostres ciutadans és que 
busquen i que vegen l’equip de govern que 
hi ha, però que vegen també les possibili-
tats d’altres equips de govern, segurament 
no les trobaran. No per res, sinó perquè hi 
ha un equip format amb coherència, se-
riós, sense fissures que treballa per la gent 
i la mira a la cara.
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Ha tingut lloc la segona 
escapada comarcal or-
ganitzada pel periòdic El 

Meridiano en colaboració amb À 
punt i Caixa Popular. En aquesta 
ocasió els veïns d’Alboraia de les 
associacions Rosella, Tyrius i de 
l’EPA han sigut els que han tin-
gut l’oportunitat de visitar altres 
de les localitats veïnes de la co-
marca, es tracta dels municipis 
de l’Horta Sud: Aldaia i Alaquàs.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel 
Chavarría, ha acudit a prime-
ra hora del matí per a desitjar 
a l’expedició alboraiense que 
passarà un bon matí gaudint 
d’aquesta escapada en horta sud.

La primera parada de l’excursió 

ha sigut a Aldaia, on els viatgers 
han pogut conéixer de primera 
mà l’art de fabricar ventalls. No 
obstant això, han visitat el Mu-
seu del Palmito, on es troben 
més de 400 ventalls exposats 
(encara que la col·lecció del mu-
seu és del doble). El més antic 
d’aquestes obres d’art, data del 
segle XVII.

A més dels preciosos palmi-
tos amb una col·lecció extraor-
dinària en la qual es pot apreciar 
els diferents estils i maneres al 
llarg de la seua història, els vi-
sitants han pogut veure la ma-
quinària i instrumental utilitzats 
per a la seua elaboració.

Els veïns d’Alboraia també han 
pogut conéixer una pinzellada 
més d’aquest art, acudint al ta-
ller del mestre palmitero Ángel 

EL PERIÒDIC CONVIDA ALS SEUS LECTORS A CONÉIXER MUNICIPIS 
DE LA COMARCA AMB MOTIU DEL SEU DESÉ ANIVERSARI

Veïnes d’Alboraia 
visiten Aldaia i Alaquàs 
en la segona de les 
Escapades Comarcals 
de El Meridiano

Redacció

En aquesta segona escapada comarcal El Meridiano han sigut les veïnes d’Alboraia les que han visitat l’Horta Sud,i  l’alcalde va acudir a acomiadar-les.

Taller artesà de palmitos. L’alcalde, Guillermo Luján, i la regidora i diputada d’Aldaia, Empar Folgado, van acudir a rebre a les veïnes d’Alboraia.
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Blay Villa, l’únic fabricant de 
ventalls de nacre en l’actualitat.

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Lu-
ján, acompanyat de la regidora 
i diputada provincial, Empar 
Folgado, no ha volgut perdre’s 
la visita i s’ha acostat a donar 
la benvinguda al seu poble a 
l’expedició. Luján ha ressaltat 
«la gran iniciativa que està duent 
a terme El Meridiano amb els 
intercanvis comarcals».

Després de la visita a Aldaia, els 
viatgers s’han desplaçat fins a 
Alaquàs, per a mitjançant una 
ruta teatralitzada conéixer la 
història del seu Castell i conéi-
xer cadascuna de les seues sa-
les. Des de l’Ajuntament, F.Javier 
Evangelista, regidor de Cultura, i 
Sandra Conde, regidora de Fes-
tes, han saludat als visitants i els 

han realitzat un obsequi.

El 28 de febrer de 2003, el Castell 
es va obrir al públic per primera 
vegada. I des de llavors tots els 
ciutadans i ciutadanes poden 
visitar-ho en els diferents esde-
veniments i exposicions que en 
ell es desenvolupen, convertint-
se en un dels principals centres 
culturals de la Comunitat Valen-
ciana. 

Un total de 8 escapades 
al llarg de l’any

El periòdic El Meridiano com-
pleix 10 anys i vol celebrar el 
desé aniversari d’una forma molt 
especial: amb els lectors i lecto-
res que cada dia s’informen, a 
través dels diferents canals de 
El Meridiano. L’equip del periò-

dic creu que la millor manera de 
fer-ho és vertebrant la comarca 
i posant en valor allò que tenen 
les poblacions.

Per això, celebrem el desé ani-
versari amb les ‘Escapades co-
marcals’. Intercanvis comarcals 
entre veïns de l’Horta Nord i de 
l’Horta Sud. Per a això, porten als 
lectors dels municipis de l’Horta 
Nord a recórrer els espais més 
característics de l’Horta Sud, i 
viceversa.

Aquestes escapades de 4 hores 
de duració són gratuïtes. Es re-
alitzaran al llarg de tot l’any un 
total de 8 escapades.

Com anar a les escapades?

Les escapades són totalment 

gratuïtes per als lectors i lecto-
res de El Meridiano. Tenen una 
duració de 4 hores. Un autobús 
recollirà als assistents en les po-
blacions i els portarà al lloc de 
destinació sempre acompanyats 
per dues guies turístiques que 
explicaran tot el que veuran. A 
més, es facilitarà una bossa viat-
gera amb informació d’interés.

Les persones interessades 
a realitzar les Escapades 
hauran de posar-se 
en contacte a través 
del mail:

aniversario@elmeridiano.es

Fins a completar places.

Amb la col·laboració de:

El bus recull als veïns en les seues poblacions Visita al Museu del Palmito

Regidors de l’Ajuntament d’Alaquàs van donar la benvinguda a les veïnes d’AlboraiaA més del taller de ventalls, van visitar es Castell d’Alaquàs
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La Mancomunitat de l’Horta Nord, 
amb la mirada posada a Europa

En Emperador va tindre lloc 
l’acte de presentació de la 
Xarxa de Punts GVANEXT 

de la Mancomunitat l’Horta Nort.
 Un acte que va reunir als tècnics 
de captació i gestió de fons eu-
ropeus (Punts GVANXET) de la 
Mancomunitat amb els represen-
tants de les corporacions muni-
cipals, tècnics i agents territorials 
involucrats. A més, també han as-
sistit associacions d’empresaris i 
de comerciants, així com les en-
titats socials amb presència en 
aquest àmbit territorial.

  L’acte va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde d’Emperador, Al-
berto Bayarri, i amb el vicepresi-
dent de la Mancomunitat, Fran 
López, i alcaldes i regidors de 
l’Horta Nord.
  Segons va explicar Fran López, 
en el 2019 la Mancomunitat es 
va marcar, com un dels seus 
principals objectius, alinear-se 
en les directrius d’Europa per a 
intentar atraure ajudes als mu-
nicipis de l’Horta Nord. “Des-
prés de diversos anys de treball, 
ara ja la Mancomunitat compta 
amb dos tècnics especialitzats en 
fons europeus que assessoraran 

Ajuntaments, empreses, entitats 
i autònoms en les diferents línies 
d’ajudes a les quals es poden op-
tar. Queda molt per fer”, explicava 
Fran López, “però anime al teixit 
comercial i empresarial a cridar 
a la porta de l’administració per-
què comptem amb tècnics al seu 
abast que els podran assessorar, i 
els municipis de la Mancomuni-
tat de l’Horta Nord volem jugar 
en la champions league dels pro-
jectes europeus”.

Punts d’informació
Set Ajuntaments pertanyents a la 
Mancomunitat de l’Horta Nord 

compten amb punt d’informació 
són: Albuixech, Massalfassar, 
Museros, Massamagrell, Rafel-
bunyol i El Puig. També a Empe-
rador està el punt GVANEXT de 
la Mancomunitat l’Horta Nort. 
En total, 10 tècnics especialitzats 
en fons europeus.
  En aquests punts GVANEXT 
especialistes en gestió de Fons 
Europeus ofereixen assessora-
ment especialitzat i assistència 
presencial per a concórrer en les 
convocatòries en matèria de di-
gitalització, transició ecològica, 
energies renovables o impuls de 
les pimes.

Redacció

SET AJUNTAMENTS PERTANYENTS A LA MANCOMUNITAT COMPTEN AMB PUNT D’INFORMACIÓ GVANEXT

Alcaldes, regidors, tècnics i associacions locals van assistir a la reunió sobre fons europeus

No va ser les Illes Canàries; 
ni la ciutat de Barcelona 
o de Madrid. L’única des-

tinació turística seleccionat entre 
les millors campanyes i accions de 
promoció de l’any en els Premis 
Nacionals de Creativitat 2023 va 

ser Turisme Carraixet. I dues ve-
gades: en les categories de Con-
tingut -conscienciar- i Interacció 
-esdeveniments i patrocinis-.

Turisme Carraixet, única destinació turística 
als Premis Nacionals de Creativitat

Redacció

  El Kuursal de Sant Sebastià va 
acollir el passat cap de setmana 
la gala dels Premis Nacionals de 
Creativitat. I entre els 154 projec-
tes seleccionats com els millors 
de l’any, només hi havia un sig-
nat per una destinació turística: 
Miradors de l´horta per a Turis-
me Carraixet. Perquè la Manco-
munitat del Carraixert atresora 
una cosa única: la major horta 
periurbana d’Europa, just a les 
portes de la ciutat de València, 
i encara gestionada en la seua 
majoria per xicotets agricultors i 
agricultores.
  Conscients de la importància de 
la conscienciació ciutadana per 
a la seua supervivència, fa ja uns 
anys que van llançar -amb idea 
i direcció creativa de l’agència 
Copilot- el festival Miradors de 

l´horta. Un festival d’arquitectura 
efímera en la pròpia horta que re-
flexiona sobre els reptes i futurs 
d’un espai en perill d’extinció.

Agricultors
Cada edició, i inspirats pel relat 
d’agricultors de la zona, els mi-
llors dissenyadors i arquitectes 
de la Comunitat Valenciana i na-
cionals “planten” en els camps 
i pobles de la zona les seues in-
tervencions, que serveixen de re-
clam per a milers de visitants a la 
tardor. 
  Per Miradors de l´horta passen 
cada any més de 3.000 perso-
nes, ha aconseguit 11 milions 
d’impactes i un augment de la 
conversa sobre sostenibilitat i 
alimentació durant el festival del 
600%.

Imatge d’una de les obres efímeres

EMTRE

L’Entitat Metropolitana per al 
Tractament de Residus ha oferit 
les seues plantes de tractament i 
valorització, a Manises i Quart de 
Poblet, al Consorci Vega Baixa Sos-
tenible per a la gestió dels residus 
que generen els municipis d’esta 
comarca alacantina. Este oferi-
ment, que suposa l’inici d’una fu-
tura col·laboració entre les dos ad-
ministracions públiques, és fruit 
de la trobada entre els responsa-
bles de les dos entitats, durant la 
visita del president del consorci 
alacantí a la planta metropolitana 
de Los Hornillos.  
  Sergi Campillo ha destacat la 
importància de la col·laboració 
i solidaritat entre les dos entitats 
públiques encarregades del trac-
tament de residus i ha afirmat 
que el Complex de Tractament i 
Valorització de Residus Urbans de 
Los Hornillos té capacitat per a re-
bre i tractar correctament residus 
d’altres comarques que, com la 
de la Vega Baixa, no disposen de 
plantes de tractament pròpies. La 
instal·lació metropolitana gestio-
na prop de 400.000 tones de resi-
dus anuals i disposa d’importants 
instal·lacions per al compostatge 
de matèria orgànica. 
  “Les plantes de l’EMTRE no es-
tan al màxim de la seua capacitat 
i, per tant, des de l’Entitat Metro-
politana hem oferit tota la nostra 
col·laboració”, ha informat.

OFERIX LES SEUES PLANTES 
DE TRACTAMENT AL 
CONSORCI VEGA BAIXA
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La Mancomunitat de 
l’Horta Sud presenta en un 

esdeveniment de Partenalia la 
seua estratègia turística

La Mancomunitat de l’Horta 
Sud ha presentat a Segovia 
l’estratègia turística, per a la 

comarca, com a exemple de bo-
nes pràctiques. A l’esdeveniment, 
organitzat per la plataforma eu-
ropea Partenalia, s’ha abordat el 
repte demogràfic i la millor co-
hesió per a les zones rurals amb 
baixa densitat de població. El 
president de la Mancomunitat, 
José Francisco Cabanes, ha sigut 
l’encarregat de realitzar la pre-
sentació.
  Durant la intervenció, el també 
alcalde de Sedaví ha realitzat un 
recorregut per les accions que 
en matèria turística està realit-
zant la Mancomunitat de l’Horta 
Sud. D’esta forma, s’ha posat en 
valor l’estratègia de visibilització, 
ja amb presència a l’última edi-
ció de FITUR o a la Setmana Eu-
ropea de les Regions i Ciutats a 
Brussel·les.
  Cabanes ha defés el turisme com 

a motor econòmic i generador 
d’ocupació, com a ferramenta en 
la lluita contra la despoblació de 
les zones rurals. A més, ha po-
sat com a exemple l’Horta Sud, 
un enclavament influenciat per 
la ciutat de València que, encara 
que no compte amb atractius tu-
rístics a l’ús, pot convertir les for-
taleses en propostes turístiques 
interessants per a les persones 
visitants.
  «Encara que de forma individual 
pot ser que no tinguem el poten-
cial per atraure turisme, de forma 
conjunta en som un atractiu. Te-
nim naturalesa, com l’Albufera; 
història, amb el castell d’Alaquàs 
o les torres musulmanes reparti-
des per la comarca; tenim gastro-
nomia i les nostres festes tradi-
cionals, moltes d’elles úniques a 
Espanya», ha assenyalat Cabanes.

Dinamització
Per acabar, el president de la Man-
comunitat de l’Horta Sud ha as-

senyalat les pròximes actuacions 
en matèria turística que es plan-
tegen des de l’entitat comarcal. El 
Pla de dinamització i governança 
turística, amb la Generalitat i la-
Diputació, assegurarà una inver-
sió en la matèria d’a prop d’un 
milió d’euros, i la certificació de 
la comarca de l’Horta Sud com a 
destí turístic intel·ligent, el qual 
ajudarà a poder atraure finança-
ment procedent d’Europa.

Fira de les Comarques
La Mancomunitat de l’Horta Sud 
participarà en la pròxima edició 
de la Fira de les Comarques, or-
ganitzada per la Diputació de Va-
lència, que tindrà lloc els pròxims 
31 de març, 1 i 2 d’abril a la plaça 
de bous de València. Durant tot el 
cap de setmana, els municipis de 
la comarca tindran l’oportunitat 
de promocionar-se en una de les 
fires turístiques regionals més 
importants de la Comunitat Va-
lenciana.

CABANES HA DEFÉS EL TURISME COM A MOTOR ECONÒMIC I 
GENERADOR D’OCUPACIÓ

Redacció

Formació per a 
l’assistència a les 

víctimes de violència de 
gènere digital

La Mancomunitat Intermu-
nicipal de l’Horta Sud ha or-
ganitzat una formació sobre 

l’assistència a les víctimes de vio-
lència de gènere digital dirigida al 
personal tècnic dels ajuntaments 
de la comarca. Durant quatre 
dies, policies locals responsables 
de VioGén que atenen directa-
ment víctimes de violència de gè-
nere i personal de serveis socials 
dels municipis de la comarca 
estan participant en aquest curs 
que s’està celebrant en la seu de 
l’entitat comarcal.
 Organitzada per la unitat 
d’Igualtat de la Mancomunitat 
com a part de la campanya del 
8M “Ho volem tot per a totes”, els 
objectius d’aquesta formació són 
analitzar les desigualtats exis-
tents entre dones i homes en els 
entorns digitals, reconéixer les si-
tuacions i causes que provoquen 
la violència de gènere digital, 
analitzar les mesures i els recur-
sos més efectius per a la detecció 
de ciber agressors i establir les 
línies d’actuació bàsiques per a 
la correcta atenció a víctimes de 
violència de gènere digital a la co-

marca de l’Horta Sud.
  El curs, que està homologat pel 
IVASPE, ha sigut impartit per 
professionals especialistes en el 
camp de la informàtica forense de 
l’Observatori Espanyol de Delic-
tes Informàtics que han enfocat el 
curs amb perspectiva de gènere.   
   Les quatre sessions tenen con-
tingut teòric i pràctic, en el qual 
les i els assistents estan partici-
pant activament enfrontant-se a 
supòsits pràctics sobre com aten-
dre les víctimes de violència de 
gènere digital.
   La primera de les sessions va 
ser inaugurada pel president de 
la Mancomunitat de l’Horta Sud, 
José Cabanes, qui va destacar “la 
gran faena dels i les professionals 
dels ajuntaments de la comarca” 
ja que considera que la seua la-
bor és “fonamental per a lluitar 
contra la violència de gènere”. A 
més, el també alcalde de Sedaví 
ha animat al personal assistent a 
“contactar amb la Mancomuni-
tat sempre que consideren que 
necessiten qualsevol formació o 
curs que siga enriquidor i pràctic 
per al desenvolupament del seu 
treball diari.

Redacció

 Presentació del projecte

#FemComarca
www.mancohortasud.es

#SomHortaSud

#PropDeTu

José Francisco Cabanes, president de la Mancomunitat  de l’Horta Sud
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Dissabte 25 de març va tindre 
lloc a Sedaví una trobada 
entre periodistes i mitjans 

de comunicació que exerceixen el 
seu treball a la comarca de l’Horta, 
per a parlar sobre la labor que des-
envolupen els mitjans de comuni-
cació més pròxims; els que compten 
les notícies que afecten dia a dia als 
veïns i veïnes dels nostres pobles.

Aquesta va ser una jornada en la 
qual es va posar l’accent en ‘La 
Importància de comunicar. Perio-
disme a l’Horta’, títol del Fòrum. 
Organitzada per la Generalitat 
Valenciana, i patrocinada per 
À Punt amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sedaví i periòdic El 
Meridiano l’Horta; és van abordar a 
través de tres taules redones temes 
que afecten el peridisme comarcal, 
mostrant una radiografia d’ell.

A través de l’experiència dels com-
panys i companyes que fan el seu 
treball en els mitjans de comuni-
cació de la comarca i que estan al 
capdavant dels gabinets de premsa 
dels nostres pobles i ràdios vam co-
néixer les seues fortaleses i les seues 
dificultats. Ens van manifestar quals 
són les seues principals preocupa-
cions i com van ser els seus inicis, 
sense oblidar-se del futur, cap a on 
va el periodisme, com es treballe i 
com s’haurien d’utilitzar les noves 
eines d’informació.

Un punt molt important d’aquest 
Fòrum va ser que es va poder re-
transmetre en directe, de manera 
que estudiants de periodisme i pro-
fessors de premsa, van poder seguir 
els col·loquis: els primers, per a en-

riquir la seua formació; i els segons, 
per a obtindre una eina més per a la 
docència.

Després dels discursos d’obertura 
i benvinguda de l’Alcalde de Seda-
ví, José Francisco Cabanes; de la 
directora de El Meridiano, Silvia 
Tormo, i del director general de 
Relacions Informatives de la Ge-
neralitat Valenciana, Pere Rostoll, 
en els quals es van destacar idees 
tant importants i rellevants com el 
paper fonamental dels mitjans més 
pròxims durant el temps de pandè-
mia, es va donar pas a la primera 
taula del dia.

Taula: 
Mitjans.
Periodisme de proximitat.

En aquest primer col·loqui van 
participar els i les periodistes: Ma-
men Casabán, del diari L’Opinió 
de Torrent; Manolo Furió, del diari 
digital Hortanoticias; Álvaro Gon-
zález, de Paterna Ahora i Beatríz 
Sambeat de la Canyada te Guia. 
D’altra banda, també formaren part 
de la taula, Rosa Biot companya d’À 
Punt; Sergio Gomez, president de 
la Xarxa Joves.net i Germán García, 
de l’associació de comerciants de 
Sedaví.

Mamen Casabán, amb una dilata-
da experiència en el periodisme lo-
cal, va parlar dels inicis de L’Opinió 
de Torrent, va contar anècdotes que 
han anat succeint-li al llarg de 22 
anys al capdavant d’un mitjà que ha 
d’enfrontar-se diàriament amb gran 
càrrega de notícies, perquè Torrent 

és la localitat amb més habitants de 
la comarca.
A més del periòdic en paper, l’equip 
de L’Opinió compta amb una web, i 
des de 2016, amb un format audio-
visual, Tele Torrent.
Casabán en la seua participació va 
voler incidir en què “el periodisme 
de proximitat és el que més li inte-
ressa a la gent, ja que és clau perquè 
la societat estiga ben informada”.

El segon a intervindre va ser Mano-
lo Furió, Director d’Hortanoticias, 
pioner a la comarca a posar en mar-
xa un mitjà exclusivament digital fa 
18 anys quan cap creia encara en 
aquest format. Furió va ressenyar 
que van nàixer en un moment en el 
qual els grans mitjans van retroce-
dir a la comarca i els Ajuntaments 
tenien necessitat d’oferir informa-

ció, “nosaltres vam poder aprofitar 
aquesta crisi”. També va parlar de 
les mètriques, una preocupació 
que afecta a tots, però en les quals 
Furió va recordar “cal estar pendent 
d’elles sobretot a nivell publicitari, 
però sense tornar-se boig. Tindre 
uns bons resultats hui pot unflar-
te l’ego un mes i al mes següent el 
contrari”.

La següent participant va ser Bea-
triz Sambeat, Directora de La Can-
yada te Guia, un mitjà en paper que 
va nàixer oferint informació exclu-
sivament d’un barri de Paterna i 
que es manté a flotació “gràcies a 
col·laboracions privades”, va expli-
car Sambeat.
La periodista treballava per a un 
periòdic comarcal i va decidir que 
per què no fer-ho per a ella. Per 
això, va apostar per ocupar-se i 
preocupar-se per informar d’aquest 
barri i continua lluitant per això. Es 
va decantar per La Canyada perquè 
és un territori que ella coneixia a la 
perfecció, ja que és d’ací.
En la seua intervenció Sambeat va 
contar que en alguna ocasió espen-
tada per les despeses que suposa 
la impressió en paper i per la irre-
sistible digitalització, va pensar a 
convertir-se en digital, “però el meu 
públic espera el diari en paper i li 
ho lleva fins a la repartidora de les 
mans. I jo, em dec a ells i als meus 
clients, que també ho volen així”.

Álvaro González, Director de Pa-
terna Ara, mitjà que porta 9 anys in-
formant els seus veïns tant a través 
del periòdic imprés com del digital, 
va fer un repàs del seu recorregut. 
“Al principi érem un blog ciutadà. 
Vam anar treballant fins a convertir-
nos en un mitjà digital i imprés, que 

Sedaví acull el Fòrum Comarcal ‘La importància de 
comunicar. Periodisme a l’Horta’

L. López

Taula de mitjans de comunicació locals i comarcals

José Francisco Cabanes, alcalde de Sedaví

 TROBADA ENTRE PERIODISTES DE GABINETS DE PREMSA, RÀDIOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ 
QUE EXERCEIXEN EL SEU TREBALL A LA COMARCA DE L’HORTA
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va eixir al carrer per primera vegada 
en 2014, i que recorde amb molta 
emoció”.
L’any 2020, la irrupció de la pan-
dèmia i la necessitat d’informació 
de la ciutadania va provocar que 
González posara en marxa un nou 
canal de transmissió de notícies, 
una ràdio. “Aquell 10 de març van 
caure moltes campanyes i no vam 
poder traure el paper fins a diversos 
mesos després. Aprofitarem aqueix 
moment en el qual no podíem estar 
parats i muntarem una ràdio en un 
xicotet despatx de Burjassot, on jo 
vivia. Implicarem a tot el teixit so-
cial de la ciutat i començarem fent 
diversos programes”. Ara es troben 
en una seu que l’Ajuntament de Pa-
terna els va cedir.

La periodista Rosa Biot, per part 
seua, des de À Punt va posar en re-
lleu la importància de crear siner-
gies entre els mitjans autonòmics 
i els locals. “Som conscients que la 
informació local  i de qualitat inte-
ressa molt, es prioritari per a la tele-
visió pública” i va destacar la impor-
tància també de les xarxes socials 
d’À Punt per a informar a diferents 
rangs d’edat.
Sobre com acostar la informació als 

més joves, va parlar una veu experta  
en aquest tema, Sergio Gómez, pre-
sident de la Xarxa Joves.net. Gómez 
va remarcar la importància de la te-
nacitat i de l’impacte.
22 municipis formen part de la 
xarxa i en 11 d’aquests, s’està des-
envolupant un programa que es 
denomina corresponsals. “Xiques i 
xics que treballen junt les regidories 
de Joventut dels ajuntaments per a 
projectar i programar”. 
Gómez, a més, va incidir que és fo-
namental la difusió i que per això 
des de les àrees de joventut recla-
men que els mitjans locals i comar-
cals els paren atenció, “‘és fonamen-
tal que els mitjans locals i comarcals 
paren atenció a difondre, perquè els 
joves se senten recolzats i represen-
tats”.

L’últim a intervindre en la primera 
taula va ser Germán García, presi-
dent de l’associació de comerciants 
de Sedaví, ACESE, que va incidir 
sobre como els periòdics locals i 
comarcals estan al servei de les ins-
titucions públiques, “convertint-se 
en un periodisme de propaganda, 
minant la credibilitat del mitjà”. 
Aquesta reflexió va provocar la re-
acció dels participants en la taula.

Taula: 
Gabinets de premsa.

El segon col·loqui, moderat per 
Gema Marí, cap de premsa de 
l’Ajuntament d’Alboraia, tractà de 
posar en valor i sobre la taula el 
treball que realitzen des dels gabi-
nets de premsa dels nostres ajunta-
ments. Formant part de la mateixa 
es van trobar: Natxo Andreu, de 
Catarroja; Guillem Sanchis, de Pai-
porta; Lucía Guirado, de Quart de 
Poblet; Mar Gracia, de Rafelbunyol; 
José Sanchis, de Sedaví, i Quique 
Soler, de Torrent.
Marí a més de conduir el col·loqui 
va recordar que durant el confi-
nament va ser molt important per 
a molts dels caps de premsa dels 
ajuntaments la creació d’un grup 
de whatsapp per a compartir infor-
mació i vivències per a ajudar a la 
ciutadania.

El primer a intervindre en aques-
ta ocasió va ser Natxo Andreu, 
Responsable de comunicació de 
Catarroja. Andreu que ja va estar 
treballant per a l’Ajuntament de 
Catarroja en 2009 i que va tornar 
en 2019, va poder comprovar com 

han canviat les coses. “Fa deu anys 
l’Ajuntament considerava el BIM 
primordial per a la comunicació, 
ara aqueix lloc l’ocupen les xarxes 
socials”, va manifestar el periodista, 
que va ressaltar “que aquestes ens 
ofeguen però ens acosten a la ciu-
tadania”. Andreu també va parlar 
de l’equilibri que ha de fer en estar 
al capdavant d’un Ajuntament amb 
un pacte de govern.

Guillem Sanchis, Responsable de 
comunicació de Paiporta va par-
lar en la seua participació, que 
“l’administració ha d’apostar per la 
figura del periodista i crear places. 
És tan important per a un ajunta-
ment que hi haja un arquitecte, un 
enginyer o administratius com a 
persones que facen arribar la infor-
mació a la ciutadania”.

Per part seua, Lucía Guirado, al Ca-
pdavant del gabinet de comunica-
ció de Quart de Poblet, va destacar 
un aspecte positiu de la seua labor. 
“El més bonic d’un gabinet és poder 
arribar a la ciutadania i veure com 
la informació que fas és útil i pròxi-
ma”.

Mar Gracia, Responsable del ga-

binet de premsa de Rafelbunyol, 
va esmentar durant la seua inter-
venció que “el pitjor enemic que té 
sens dubte el gabinet de premsa és 
el temps, sent impossible que una 
persona realitze en huit hores tan-
tes funcions. No obstant això, el mi-
llor aliat és la creativitat”.

En representació de l’Ajuntament 
de Sedaví, José Sanchis, Respon-
sable de comunicació, va subratllar 
la fluida relació que tenen des del 
seu gabinet amb les associacions 
del poble. “Per mitjà del whatsapp 
transmetem la informació de ma-
nera immediata al responsable de 
cada associació”. Sanchis també va 
explicar que és difícil arribar a tots 
malgrat les eines de les quals dispo-
sem hui dia.

Al fil de les relacions amb les asso-
ciacions, en aquesta taula també va 
aportar la seua opinió un represen-
tant del teixit associatiu de Sedaví, 
Juanjo Campayo, de l’associació 
de veïns El Progrés. Una associació 
molt participativa i activa en la vida 
del poble. Campayo va reconéixer 
que “les associacions estem en con- 
tacte amb els mitjans però tenim 
una lluita perquè se’ns reconega

Periodistes de diferents capçaleres i mitjans de comunicació junt al director general de Relacions Informatives de la Generalitat Valenciana, Pere Rostoll.

Caps de premsa d’Ajuntaments de la comarca també van participar
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com a interlocutors vàlids, igual que 
empresaris o sindicats”.

L’última intervenció de la taula la 
va realitzar Quique Soler, Cap de 
premsa de l’Ajuntament de Torrent, 
qui va manifestar que sent que els 
periodistes dels gabinets “som un 
poc privilegiats, perquè el perio-
disme ara és un sector precari i no 
se li dona el valor que té, sobretot, 
als mitjans locals. Va assenyalar 
que el repte amb el qual es va tro-
bar en arribar a l’Ajuntament va 
ser “no perdre la gran quantitat 
d’informació que generàvem com a 
Ajuntament amb la desaparició de 
les edicions comarcals dels grans 
mitjans. Passem de 4 notes al dia a 
manar als mitjans 7 o 8, i a més, a 
distribuir-les per altres canals pro-
pis d’informació, com infotorrent.
es, xarxes socials, whatshapp o te-
legram”. Finalment, Soler va reiterar 
que els periodistes “són un sector 
essencial i s’ha de prendre cons-
ciència d’això”.

Taula: 
Ràdios a l’Horta.

En l’última taula del dia es va parlar 
de les emissores de ràdio munici-
pals. Al capdavant del col·loqui va 
estar Pilar Moreno, Coordinadora 
de la XEMV i Cap de premsa d’Albal, 
que a més de conduir la taula va 
destacar que “tenint en compte la 
imatge tan denostada de la política, 
hem de fer un esforç afegit, que el 
fem per guanyar-nos la confiança 
de la ciutadania. M’atrevisc a dir que 
l’èxit dels nostres projectes és per-
què no és la gent la que ens escolta, 
som nosaltres els que escoltem a la 
gent”. La taula la completaven: Sara 
García d’À Punt, María Jesús Cerve-
ró de Ràdio Manises, Jorge Vacas i 
José Sanchis de Sedaví Ràdio, Carol 
López d’Aldaia Ràdio i Ana Gómez, 
Cap de premsa de Cruz Roja.
Per a començar, Sara García, va 
comptar com és el treball en una rà-
dio municipal com Ràdio Pego, en 
la qual treballava ella, i com, gràcies 

a la Xarxa d’emissores s’han pogut i 
és poden intercanviar experiències, 
un puntal que ha anat consolidant-
se amb el temps. García, que ara tre-
balla en una emissora autonòmica 
com és À Punt, va parlar de les di-
ferènces que ha viscut pel canvi i ha 
contat com el treball multitasca dels 
gabinets “en molts casos facilita la 
nostra labor, però hem de ser cons-
cients que a l’emissora autonòmica 
arriben multitud de notícies i que 
s’han de seleccionar molt bé, ja que 
comptem amb un temps limitat. Per 
aqueix motiu, des dels gabinets han 
d’entendre que moltes vegades es 
complicat donar notícies comuns i 
busquem informacions singulars”. 

María Jesús Cerveró de Ràdio Ma-
nises, va explicar que són un equip 
de quatre persones que compar-
teixen la direcció i que “gràcies a la 
Xarxa i a la Federació de Municipis 
i Províncies hem pogut fer progra-
mes amb eixides a l’exterior, comp-
tar amb més mitjans tècnics i que 
la ràdio es veja, ja que ara mateix 

comptem amb càmeres i això agra-
da a la gent”.

Carol López d’Aldaia Ràdio va con-
tinuar parlant que encara que estan 
contents amb el treball de la ràdio i 
amb l’emissora, que té una gran ac-
ceptació en la població, encara els 
agradaria arribar a més i comptar 
amb més mitjans. “Per això, volem 
col·laborar amb altres companys a 
través de la Xarxa”.

Per part seua, Ana Gómez de Cruz 
Roja Espanyola va assegurar sen-
tir-se orgullosa de tindre un pro-
grama propi. Gómez va ressaltar 
que l’espai va nàixer gràcies a Pilar 
Moreno per a donar veu a l’activitat 
de les 26 assemblees locals, uns 72 
municipis a la província de València 
que tenim, i va matisar que és un 
honor tindre un programa així.

Finalment, Jorge Vacas i José San-
chis, que van formar part de l’equip 
de Sedaví Ràdio, van comptar com 
va començar l’emissora i com es 

va convertir en gran pedrera de 
locutors i periodistes. “La nostra 
ràdio començà d’una manera pe-
culiar, compartint l’escorxador 
amb gent que vènia a fer música 
i varem generar el col.lectiu Ros-
troll. Després continuarem amb un 
programa d’esports. I amb el temps 
tinguerem un estudi propi gràcies a 
l’Ajuntament i ens convertirem en 
pioners en moltes coses”, va decla-
rar Vacas. Sanchis, per part seua, 
espera que en algun moment puga 
tornar a funcionar l’emissora.

Una vegada concloses les tres tau-
les, Silvia Tormo i Pere Rostoll 
acomiadaren la jornada.  Rostoll va 
voler transmetre una reflexió “que 
malgrat estar en crisi, som un sec-
tor que segueix ací i que a més és 
essencial per a transmetre la infor-
mació a la ciutadania”.Això sí, no va 
deixar de posar l’accent en el fet que 
la digitalització, tal com s’ha dut a 
terme, “ha sigut un desastre per als 
mitjans, assumpte que donaria per 
a una altra jornada”.

Taula amb periodistes de ràdios municipals de la comarca

Les taules també van comptar amb periodistes d’À Punt

ACÍ POTS VEURE
EL VÍDEO:

La jornada va ser retransmesa en ‘streaming’
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En plena polémica por la 
venta de citas previas para 
trámites en la Seguridad So-

cial, ante la imposibilidad gene-
ralizada de ser obtenidas por los 
solicitantes que lo necesitan, so-
bre todo por vía electrónica, el in-
forme anual del Síndic de Greuges 
de la Comunitat Valenciana del 
pasado año, presentado reciente-
mente en Les Corts Valencianes 
por el titular de la institución, Án-
gel Luna, no sólo llama la atención 
sobre este insólito hecho, sino que 
denuncia asimismo que la obliga-
toriedad de dicha cita previa en la 
Administración vulnera derechos 
ciudadanos, los cuales están reco-
nocidos en varias leyes.
  Aunque no todas las Adminis-
traciones mantienen la obliga-
toriedad de la cita previa, que se 
generalizó al socaire de las restric-
ciones impuestas por el Gobierno 
central y los gobiernos autonómi-
cos en los años 2020 y 2021, las 
hay, y bastante importantes, que, 
según se señala en el informe del 
Síndic de Greuges, “persisten en 
la exigencia de ese requisito, por 
lo que hemos mantenido nuestras 
actuaciones contra esa práctica”. 
Una exigencia que ha provocado 
además, en los numerosos casos 
en los que la cita sólo puede so-
licitarse de forma electrónica, “la 
aparición de una picaresca de blo-
queo y venta de citas con evidente 
perjuicio para quienes inevitable-
mente las necesitan”.
  Exigir cita previa “infringe dere-
chos reconocidos a la ciudadanía 
por la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas o por la Ley 
de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que obliga a respetar los 
principios de proximidad y ser-
vicio efectivo”, señala el Síndic, 
quien añade que dicha exigencia 
“es el resultado de una inercia 

LA INSTITUCIÓN PIDE A POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS “PROMOVER UNA 
CULTURA ADMINISTRATIVA DE VERDADERO SERVICIO PÚBLICO”

El Síndic de Greuges denuncia 
que la cita previa obligatoria 
vulnera derechos ciudadanos

que muestra la rigidez y la falta de 
evaluación de los procedimientos 
y que, además, responde a meca-
nismos de autoprotección de las 
Administraciones, contrarios a la 
eficacia en la provisión de bienes 
y servicios”.
  Con todo, para el Síndic, este 
problema es uno más que vie-
ne a sumarse a “las complicadas 
relaciones entre los habitantes 
de la Comunitat Valenciana y las 
Administraciones encargadas de 
atender sus derechos”, haciendo 
referencia a “la complejidad de los 

procedimientos y la frialdad de la 
atención que reciben en muchos 
casos”. Y en este sentido reclama 
una simplificación de dichos pro-
cedimientos y también de los re-
quisitos, así como personal dedi-
cado a asesorar sobre los trámites 
y a facilitar su realización. En de-
finitiva, propone, tanto a políticos 
como a funcionarios, “promover 
una cultura administrativa de ver-
dadero servicio público”.

Silencio administrativo
Dentro de ese conjunto de difi-

cultades de la ciudadanía en su 
relación con la Administración se 
halla también el llamado silencio 
administrativo. En el citado infor-
me se indica al respecto que “la 
falta de respuesta al ciudadano es 
el primer problema que muestran 
las quejas que se tramitan en esta 
institución. En la mayoría de las 
ocasiones, y como inicial vulnera-
ción de un derecho
fundamental, las quejas nos plan-
tean el silencio de la Adminis-
tración ante las peticiones de los 
administrados”. Y se resalta que, 

T. L.

Presentación del informe del Síndic de Greuges de 2022 en Les Corts Valencianes

“en casi todos los casos, la falta de 
respuesta oculta la vulneración de 
un derecho material o la insatis-
facción de una prestación. Pero la 
simple falta de respuesta instala ya 
al ciudadano en la perplejidad, en 
la confusión y en el desasosiego. 
Al cabo de meses, o años, no sabe 
nada de su petición. Ni siquiera si 
se está tramitando”.
  El Síndic recalca que “no es acep-
table ese comportamiento. Es una 
vulneración de la ley y una falta de 
respeto. Este ninguneo a la ciuda-
danía lleva como consecuencia 
al descrédito de las instituciones. 
Las resoluciones están repletas de 
recordatorios del artículo 41 de la 
Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea, pero 
también del artículo 9 de nuestro 
Estatuto de Autonomía, que con-
sagran el derecho a una buena 
administración”. Y recuerda que 
“la Administración debe respon-
der siempre y en plazo, median-
te una respuesta comprensible y 
suficientemente motivada, que 
permita al ciudadano entender las 
razones de la actuación adminis-
trativa y defenderse frente a ella, 
si lo estima conveniente a su de-
recho”.

Eludir responsabilidades
En el informe se hace referencia 
también a un obstáculo para el 
cumplimiento de la ley y la ade-
cuada atención a los derechos de 
los ciudadanos por parte de la Ad-
ministración, y es “la tendencia a 
eludir responsabilidades que se 
observa en numerosos ámbitos 
administrativos, un fenómeno que 
se puede constatar a partir de los 
documentos que se aportan a la 
tramitación de las quejas. Es fre-
cuente encontrarse con informes 
señalando a otro departamento, 
o a otra unidad dentro del mismo 
departamento, cuando se requiere 
una explicación respecto de una 
deficiencia denunciada”.

ABRIMOS
UN NUEVO CANAL DE
COMUNICACIÓN

Todas las noches de lunes a viernes
a las 20.30h recibirás un audio con

las noticias más destacadas del día.
Sólo tienes que seguir este enlace

y escribir la palabra: ALTA

Bienvenid@s a una nueva forma de comunicación.
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HASTA EL 9 DE ABRIL, LA POBLACIÓN VIVIRÁ SU SEMANA MÁS 
DEVOTA Y EMOCIONANTE CON LA PUESTA EN ESCENA DE LAS 

ESTAMPAS SACRAS EN CALLES Y PLAZAS

Las representaciones de la 
Pasión, muerte y resurrección 

de Jesucristo transforman 
Benetússer

En la población de Benetússer 
ya está todo listo para volver 
a vivir los días más intensos 

de su Semana Santa, celebración 
declarada Fiesta de Interés Turísti-
co Provincial, en la que confluyen 
el recogimiento de las procesiones 
con la intensidad y emoción de las 
representaciones de las estampas 
sacras desde el año 1949. “Es in-
creíble la forma en la que nuestras 
plazas se transforman para acoger 
la Semana Santa, conviviendo pa-
sado y presente, el arte y la tradi-
ción, para dejarnos una vez más 
emocionados por su dramatismo y 
devoción. Es algo que no se puede 
contar, hay que vivirlo por lo que 

invitamos a toda la ciudadanía, de 
dentro y fuera de Benetússer, a ex-
perimentar la Semana Santa como 
nunca antes la han vivido”, afirma 
la alcaldesa de Benetússer, Eva 
Sanz Portero.
  Tras la celebración del Pregón, 
pronunciado por la Junta Central 
de Semana Santa, el 25 de marzo, 
la población de l’Horta Sud se en-
cuentra inmersa en una completa 
programación que dio comienzo el 
pasado fin de semana con el tras-
lado de la imagen del Santísimo 
Cristo de la Misericordia y la inau-
guración de la exposición de cofra-
días y hermandades en el Xalet de 
la Xapa y que podrá visitarse hasta 
el 2 de abril. Tras la celebración del 
Viernes de Dolores, este sábado 

la Unión Musical de Benetússer 
realizará su concierto de marchas 
procesionales de la Semana Santa 
en la plaza del Ayuntamiento con 
el estreno absoluto de la marcha 
‘Lina Pérez’ compuesta por Isidro 
J. Martínez Saiz en honor a la me-
moria de una músico y amiga de la 
banda.
Llegado el Domingo de Ramos, a 
las 10 horas, dará comienzo el re-
parto de palmas y ramas de olivo 
para su bendición, seguido de la 
procesión de las Palmas hasta la 
plaza del Ayuntamiento, donde 
tendrá lugar una misa de campaña. 
A continuación, se llevará a cabo la 
primera de las representaciones a 
cargo de la Agrupación Cultural La 
Pasión con la Entrada de Jesús en 

Redacció

Jerusalén seguida de la Vida Públi-
ca de Jesús.

El Lunes Santo, en conmemora-
ción de su 50 aniversario, se lleva-
rá a cabo el traslado de la imagen 
del Cristo Yacente hasta la sede de 
la Hermandad del Santo Sepulcro. 
Mientras que el Martes Santo, a las 
21.30 horas, las calles de la pobla-
ción acogerán la procesión de La 
Virgen de los Dolores y el Miércoles 
Santo, a las 22 horas, el Via Crucis 
penitencial con el Santísimo Cristo 
de la Misericordia.
  El Jueves Santo, uno de los días 
que genera mayor expectación en-
tre el público, a las 18.30 horas en 
el templo parroquial tendrá lugar 
la conmemoración litúrgica del 
Lavatorio de pies a los apóstoles 
con la colaboración de la cofradía 
del Ángel de la Pasión. Más tarde, 
a las 22 horas, se representarán 
en la plaza Cardenal Benlloch las 
Estampas Sacras del Jueves Santo, 
entre las que destaca la Santa Cena 
y, más tarde, se sucederá una nue-
va representación en la plaza del 
Ayuntamiento con la Entrega de 
Jesús a los Romanos. Finalizadas 
las actuaciones de la AC La Pasión, 
las Cofradías y Hermandad lleva-
rán a cabo la procesión del Silencio 
acompañando el paso de Jesús Na-
zareno.

Viernes Santo
El Viernes Santo, la jornada más 
intensa de la semana, comenzará a 
las 11 horas con la representación 

en la plaza del Ayuntamiento de la 
Estampa Sacra del Juicio de Jesús y 
encuentro de la Virgen con Clau-
dia. A continuación se iniciará la 
emotiva procesión de la Calle de la 
Amargura que recorre la calle Ma-
yor hasta la plaza Cardenal Ben-
lloch en una representación en vivo 
y en directo por el centro histórico 
de la población y que es la preferi-
da de muchos de los asistentes por 
su dramatismo y emotividad. A las 
19 horas, la hermandad del Santo 
Sepulcro organizará el Oficio de 
Tinieblas que enlazará con la ex-
posición de los pasos del conjunto 
de las cofradías y hermandad en el 
Camino del Calvario. A las 22.30 
horas, está prevista la representa-
ción de la Estampa Sacra del Des-
cendimiento en la plaza Cardenal 
Benlloch, seguida de la Procesión 
General del Santo Entierro.

Resurrección del Señor
El Sábado Santo, la representación 
de la Resurrección del Señor a las 
22.30 horas en la plaza de la Iglesia 
marcará el punto de inflexión de la 
semana, tras la cual se realizará la 
procesión de la Resurrección. Fi-
nalmente, el Domingo de Gloria se 
podrá fin a la Semana Santa de Be-
netússer con el acto de El Encuen-
tro entre la Virgen de los Dolores y 
el Sagrado Corazón de Jesús con el 
disparo de tracas y suelta de palo-
mas. Tras la procesión, en alegre 
pasacalle, se obsequiará al público 
con caramelos tal y como manda 
la tradición.

Procesion Calle Amargura 2022 Juicio 2022
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Torrent anuncia la llegada de la 
Semana Santa con el pregón
LOS ACTOS CONTINUARÁN  EL 2 DE ABRIL, CON LA BENDICIÓN DE LAS PALMAS Y 

LA PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS

La ciudadanía torrentina se 
dio cita en la parroquia del 
Buen Consejo para dar la 

bienvenida a la Semana Santa 
con la celebración del pregón, 
una de las tradiciones más arrai-
gadas en el municipio que, como 
es costumbre, anuncia el comien-
zo de los actos de esta festividad, 
declarada como Fiesta de Interés 
Turístico Autonómico. Como es 
habitual, el acto contó con la par-
ticipación de la Reina del Encuen-
tro y Ángel de la Resurrección 
de la Semana Santa 2023, Inma 
Muñoz, el alcalde Jesús Ros, el 
concejal de Fiestas, José Pascual 
Martínez, el presidente de la Junta 
Central de Hermandades de Se-
mana Santa, José Vicente Yago, y 
otros destacados representantes 

de la sociedad torrentina, que no 
quisieron perderse el pregón a 
cargo de Jordi Cerdá, vicario de la 
parroquia de la Asunción.  
  Al respecto, el concejal de Fies-
tas, José Pascual Martínez, re-
marca que “Torrent es una ciu-
dad viva, con un gran patrimonio 
cultural y festivo, que debemos 
proteger y cuidar para que se 
transmita de generación en gene-
ración, tal como nos ha llegado a 
nosotros. Por ese motivo, desde el 
área de Fiestas, en colaboración 
con Turismo y Cultura, mante-
nemos nuestro compromiso para 
conseguir que la Semana Santa 
de Torrent sea declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, dada 
su particular singularidad”, Igual-
mente, el edil no ha dejado pasar 
la oportunidad de animar a la ciu-

dadanía a “disfrutar de los actos 
de la Semana Santa torrentina, ya 
que son uno de nuestros mayores 
tesoros”. 

Domingo de Ramos
De esta manera, el próximo día 2 
de abril, Domingo de Ramos, ten-
drá lugar la tradicional bendición 
de las palmas en la parroquia de 
San Luis Bertrán, desde donde las 
hermandades de Torrent proce-
sionarán en dos recorridos dife-
rentes hasta llegar a la parroquia 
de la Sagrada Familia. Así se dará 
el pistoletazo de salida a una se-
mana repleta de actos y procesio-
nes, que culminarán el próximo 
Domingo de Resurrección con 
el Encuentro Glorioso, el evento 
más significativo y representativo 
de la Semana Santa torrentina. 

Redacció

Pregó

Èxit de participació en 
la Fira de Formació 
Professional i Formació per 
a l’Ocupació de Torrent 

La II Fira de Formació Pro-
fessional i Formació per a 
l’Ocupació de Torrent va 

omplit la plaça de la Unió Musical, 
on per segon any consecutiu s’han 
reunit centenars de persones per a 
conéixer més sobre sobre l’extensa 
oferta formativa que ofereixen els 
centres i entitats de la ciutat, amb 
fins a 60 titulacions i 12 famílies 
professionals diferents, entre les 
quals es troben: activitats físiques 
i esportives, administració, gestió, 
electricitat, electrònica, hostale-
ria, turisme, comerç, màrqueting, 
imatge personal o imatge i so, en-
tre moltes altres. 
  “Després del bon acolliment que 
va tindre l’any passat, vam conso-
lidar la Fira de Formació Profes-
sional i Formació per a l’Ocupació 
de Torrent amb un nou èxit de 
participació i amb l’objectiu de 
continuar treballant per a millorar 
l’ocupabilitat de la nostra ciutada-
nia i, també, ajudar les empreses 
a créixer mitjançant la formació 
professional i la contractació de 
personal qualificat.”, destaca la re-
gidora responsable d’IDEA’T, Ma-

rina Olivares. Per part seua, l’edil 
responsable de l’àrea d’Educació, 
Patricia Sáez, ha volgut donar les 
gràcies a “totes les persones que 
han fet possible aquesta segona 
edició, amb la qual volem donar 
a conéixer la gran quantitat de 
branques i eixides professionals 
que ofereix Torrent”. 
  Així, enguany han participat els 
instituts públics de secundària de 
la Marxadella, Tirant lo Blanc, Se-
rra Perenxisa i Veles e Vents, a més 
d’altres centres com a Mare Sacra-
mento, l’Escola d’Adults o l’Escola 
Oficial d’Idiomes i empreses com a 
Beta Formació, la Fundació María 
Auxiliadora, la Fundació Amigó o 
Rude. També han comptat amb un 
expositor el Consell Territorial de 
Formació Professional de L’Horta 
Sud, la Direcció General de For-
mació Professional i diversos 
centres de la comarca que impar-
teixen especialitats diferents a les 
que ofereixen els centres torren-
tinos, juntament amb el Centre 
d’Informació Juvenil i l’empresa 
municipal IDEA’T, un dels prin-
cipals motors en l’organització de 
l’esdeveniment. 

Redacció

Fira de l’ocupació

Pregó

CENTENARS DE PERSONES VAN OMPLIR LA PLAÇA DE 
LA UNIÓ MUSICAL DE LA CIUTAT

La nova rotonda situada en 
l’encreuament dels carrers Lepant, 
Cànters, Palleter i Vicente Puig ja 
està oberta al trànsit

  Aquesta nova actuació municipal 
té com a objectiu millorar sustan-
cialment la circulació del trànsit i 
la seguretat viària dels veïns i veï-
nes de la zona. 

Nova rotonda a Torrent
Redacció
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Catarroja ret homenatge 
als arrossers locals amb la 

presentació d’un vídeo que recull 
les parts del procés

L’AJUNTAMENT HA RECUPERAT EL MATERIAL INÈDIT GRAVAT PER MANUEL MARTÍN 
QUILES I SALVADOR HERVÁS RIBES

El TAC Catarroja es va ves-
tir de gala per a retre ho-
menatge als productors 

d’arròs locals. El motiu va ser 
l’estrena del vídeo que recull el 
procés de producció de l’arròs, 
des de la sembra fins a la venda a 
les botigues d’alimentació.
  D’aquesta manera, l’Ajuntament 
de Catarroja ha recuperat el ma-
terial inèdit gravat per Manuel 
Martín Quiles i Salvador Hervás 
Ribes ‘Ofegagats’, un document 
audiovisual històric gravat entre 
1990 i 1991 que ja està disponible 
en Youtube.
  “Quan aquest material va arri-
bar al meu despatx no vaig dub-
tar que havia de ser recuperat i 
que Catarroja, com a Ciutat Edu-
cadora, els devia als productors 
d’arròs locals un homenatge que 
estiguera a l’altura del treball que 
fan per la conservació del nostre 
territori i el progrés econòmic del 

poble. Ha sigut un acte que ha 
barrejat el component emocio-
nal i que ens ha servit per agrair 
a Voro i Manolo aquesta inicia-
tiva que van tindre fa 33 anys de 
documentar tot el procés i així 
honrar als nostres productors”, 
explica Jesús Monzó, alcalde de 
Catarroja.

Acte
L’acte, que va estar presentat pel 
regidor de Comunicació Social, 
Xavi Bellot, va començar amb el 
record a les persones que ja no 
es troben amb nosaltres amb la 
presència de les seues famílies, 
les quals van rebre de la mà de 
l’alcalde, Jesús Monzó, i la conse-
llera d’Agricultura, Isaura Nava-
rro, un diploma commemoratiu. 
A continuació, van anar pujant 
un a un, una representació dels 
productors d’arròs de Cata-
rroja i també Manolo Martín, 
l’encarregat de gravar les imatges 

que van donar origen a aquest 
acte d’homenatge.
 Prèviament el públic assistent, 
que va omplir el Teatre Auditori, 
va poder presenciar el resultat de 
l’edició de les imatges. Un mate-
rial audiovisual de 17 minuts en 
el qual s’ha documentat el pro-
cés i que amb l’ajuda dels seus 
protagonistes, Salvador Hervás i 
Manolo Martín, “s’ha aconseguit 
completar en un treball de res-
tauració, complex, però que al 
final ha donat un resultat digne 
de recordar i guardar com a peça 
històrica i part de la  memòria 
col·lectiva de Catarroja”.
  La peça audiovisual es pot visio-
nar a través del canal de Youtu-
be de l’Ajuntament de Catarroja, 
“que serà un fidel testimoni per a 
tots de com es realitza el procés 
de producció d’arròs i de dignifi-
car la labor dels nostres produc-
tors en el manteniment del terri-
tori i tradicions”.

Redacció

Homenatge als arrossers locals

El CEIP Bertomeu Llorens 
de Catarroja ja té en mar-
xa el Pla Edificant sol·licitat 

per l’Ajuntament de Catarroja a 
la Conselleria d’Educació. Aquest 
programa va invertir prop de 
800.000 euros en una gran obra 
que millorarà substancialment les 
instal·lacions del CEIP Bertomeu 
Llorens ja que se li dotarà d’un nou 
menjador escolar, així com una 
adequació de les aules i el pati.
  D’aquesta manera, l’alcalde de 
Catarroja, Jesús Monzó ha realit-
zat la visita d’inici d’obres al costat 
de l’equip encarregat a executar-
les per a conéixer de primera mà 
l’abast de les mateixes i posar tant 
a la regidoria com a l’Ajuntament a 
disposició per a millorar en el que 
siga necessari aquest procés.
  Monzó ha destacat “la coordi-
nació del treball entre el centre i 
la regidoria que ha permés que, 
sota l’obligatori compliment dels 
tramits previs, que el CEIP Berto-
meu Llorens vaja a tindre unes no-
ves instal·lacions modernes i que 
milloraren substancialment el dia 
a dia de l’alumnat i personal del 

centre, una cosa primordial per a 
l’ajuntament que presidisc”. Per 
part seua, Cuberos ha remarcat 
que des de “la regidoria es fa un 
seguiment exhaustiu de les neces-
sitats dels centres, treballant sem-
pre en solucions que puguen ser-
vir per a millorar les instal·lacions, 
a més comptem amb la predispo-
sició de la Conselleria d’Educació 
que ha apostat sempre per una 
qualitat del sistema educatiu va-
lencià partint, en aquest cas per la 
millora de les seues instal·lacions 
amb el Pla Edificant”.

Instal·lacions del centre
Els treballs, comença amb la cons-
trucció d’un nou menjador esco-
lar en el centre. Aquesta obra es 
realitzarà al marge de les actuals 
instal·lacions del centre, ja que es 
realitzarà en l’espai actualment 
destinat a l’aparcament. D’igual 
forma, durant l’estiu s’actuarà 
en l’adequació de les aules, en la 
millora del pati i la zona admi-
nistrativa, ateses les peticions del 
personal del centre, esperant que 
tot aquest preparat per a l’inici del 
nou curs escolar 2023/2024.

Comencen les obres 
d’ampliació i millora en el 
CEIP Bertomeu Llorens de 
Catarroja

Redacció

Reunió inici de les obres

NOU MENJADOR I L’ADEQUACIÓ DE LES AULES, EL PATI 
I LA ZONA ADMINISTRATIVA 
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L’Ajuntament d’Alcàsser con-
tinua amb el seu procés de 
transformació digital. En 

aquesta ocasió, el Centre Cultural 
de la localitat ha anat implemen-
tant millores que han facilitat a la 
ciutadania la reserva d’entrades 
de manera online, o conéixer mi-
llor la programació a través del 
desenvolupament d’una aplica-
ció mòbil.
 Destaquen, d’aquesta manera, 
els bons resultats obtinguts en el 
portal de reserves. Així, en 2022, 
es van realitzar un total de 2.166 
reserves efectuades a través de la 
web o de l’app, la qual cosa su-
posa un 33% de les inscripcions 
gestionades. I és que a través del 

portal de reserves, a més de pagar 
mitjançant TPV virtual, s’ofereix 
la possibilitat de triar i reservar 
una butaca concreta. El 66% res-
tant de reserves es van produir 
mitjançant venda directa en ta-
quilla.
  Així mateix, cal destacar el con-
tinu increment de les persones 
usuàries online, gràcies al su-
port tècnic que es realitza per 
part del departament de Cultu-
ra abans de cada esdeveniment. 
Des de l’Ajuntament no només 
s’ha avançat en qüestions tecno-
lògiques, mitjançant la renovació 
de tots els sistemes d’informació 
utilitzats; sinó que s’ha potenciat 
la formació del personal en noves 
tecnologies.

Alcàsser impulsa la 
transformació digital del 
Centre Cultural del municipi

Redacció

L’Aula Universitària Sènior de 
Mislata ha iniciat aquesta 
setmana una nova edició en 

el Centre Sociocultural La Fàbrica. 
Es tracta d’un programa formatiu 
que compta amb una gran de-
manda, i que aquest pròxim tri-
mestre estructura el seu pla a tra-
vés de xarrades i seminaris sobre 
aspectes relacionats al voltant de 
la sociologia. El projecte és un dels 
blocs del Programa de Formació 
Sènior que l’Ajuntament ofereix a 
les persones majors i que consta 
de xarrades, tallers, visites guiades 
i altres activitats.
  La inauguració del curs acadè-
mic va arrancar ahir dilluns en el 
Centre Sociocultural La Fàbrica, 
amb la visita de l’alcalde, Carlos 
Fernández Bielsa; la regidora de 
Persones Majors, Pepi Luján, i el 
regidor de Benestar Social, Ximo 
Moreno, i amb la presentació del 
professorat que impartirà el curs. 
L’alcalde va voler donar la ben-
vinguda i transmetre que “iniciar 
aquest nou curs és molt important 
ja que demostra que no hi ha edat 

per aprendre i també perquè cada 
vegada són més gent major de 
Mislata la que se suma a la multi-
tud d’activitats que s’organitzen a 
la ciutat”.
  Qui també va tindre paraules 
d’ànim per a l’alumnat inscrit va 
ser Pepi Luján, que va destacar 
que “oferir aquest projecte és do-
nar l’oportunitat a l’alumnat parti-
cipant a seguir obrint-se a un món 
que canvia constantment i, com 
no, aprendre i formar-se en temes 
que s’actualitzen cada dia”.
 L’Aula Sènior, que ofereix for-
mació universitària a veïnat de 
més de 50 anys, va nàixer amb 
l’objectiu de donar als majors una 
formació més exigent per a acon-
seguir major coneixement i poder 
participar més activament en la 
societat, i cada any compta amb 
més acceptació. L’alumnat, a més 
de la formació en aquest bloc te-
màtic, podrà proposar altres te-
mes d’interés per als pròxims tri-
mestres; a banda, també compten 
amb la possibilitat de participar 
en altres activitats que es desen-
voluparan durant els mesos que 
dura l’activitat.

Mislata inicia el nou curs de 
l’Aula Universitària Sènior

Redacció

EL PROGRAMA, QUE OFERIX A LES PERSONES MAJORS 
FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

Presentació del curs

SEDAVÍ

L’alumnat de quart de primària 
del CEIP Vicent Pla va visitar el 
dilluns l’edifici de l’Ajuntament 
de Sedaví, on va ser rebut per 
l’alcalde José Francisco Cabanes 
en el Saló de Plens.
  Dins del temari del currículum 
escolar, els estudiants van parti-
cipar en aquesta activitat comple-
mentària, organitzada pel centre 
i l’ajuntament, sobre una visió 
pràctica sobre l’organització de 
l’Administració Local. El primer 
edil va explicar als xiquets i xique-
tes el funcionament del consis-
tori i a continuació van realitzar 
una visita guiada personalitzada 
pels seus diferents departaments, 
acompanyats dels seus professors.
  A continuació van visitar el Jutjat 
de pau i les dependències poli-
cials, situades en el nou edifici 
multiusos on els va cridar l’atenció 
la pantalla on es visualitzen les 
càmeres del sistema de vigilància 
del municipi, i van tindre oportu-
nitat de preguntar qüestions rela-
cionades amb ell.

L’ALUMNAT DE QUART DE 
PRIMÀRIA DEL CEIP VICENT 
PLA VISITA L’AJUNTAMENT 

Sevilla ha sigut la ciutat tria-
da enguany per l’Associació 
Espanyola de Ciutats de 

la Ceràmica (AeCC) per fer el 
lliurament dels Premis Nacio-
nals de Ceràmica 2022. Des de 
l’Ajuntament de Manises es van 
realitzar set propostes en cadascu-
na de les categories existents, totes 
elles van ser triades com a finalis-
tes i, a l’acte celebrat a l’Alcàsser de 
Sevilla, tres premis han sigut ator-
gats a les propostes de   Manises.
  “Per a Manises és un orgull po-
der optar a totes les categories 
tant de diferents tipus de ceràmi-
ques com a nivell d’associacions 
o innovació”, ha remarcat Xavier 
Morant, regidor de Promoció de 
la Ceràmica de l’Ajuntament de 
Manises i vicepresident de l’AeCC. 
“Des d’ací la meua enhorabona a 
tots els guardonats i finalistes, açò 
és un impuls per seguir endavant 
amb més força”, ha afegit Morant.
  Des del consistori maniser es 
van presentar set candidatures les 
quals van resultar també finalistes. 
Cerámicas Palanca en la categoria 
de ceràmica tradicional; Xavier 

Monsalvatje en ceràmica creati-
va contemporània i Michal An-
drezj Grzemski com a ceramista 
emergent. També en la categoria 
d’activitat en favor de la ceràmica 
estava la proposta d’ADN Cerà-
mic i en la d’innovació, gestió, 
promoció i/o comercialització en 
ceràmica a l’EA+SC “Escola d’Art i 
Superior de Ceràmica de Manises”.
 A proposta de Manises també 
es va contemplar com a Premi 
d’Honor Alfonso Pleguezuelo Her-
nández, historiador i investigador 
espanyol, especialitzat en terris-
seria i ceràmica i diversos temes 
relacionats amb l’art. 
 Per últim, en la categoria 
d’investigació històrica, protecció 
i rehabilitació del patrimoni cerà-
mic la proposta era l’Associació de 
Ceramologia.
  De totes les propostes realitza-
des des de la localitat de l’Horta 
Sud, aquelles guardonades han 
sigut: Xavier Monsalvatje en cerà-
mica creativa contemporània, 
l’Associació de Ceramologia en la 
categoria d’investigació històrica, 
protecció i rehabilitació del patri-
moni ceràmic i el Premi d’Honor 
a Alfonso Pleguezuelo Hernández.

Manises aconsegueix tres 
guardons en els Premis 
Nacionals de Ceràmica 
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Quart de Poblet ha celebrat 
el Dia Mundial del Teatre 
d’una manera molt espe-

cial i única, amb una àmplia pro-
gramació per a tots els gustos. Un 
dels actes més destacats ha sigut 
la visita teatralitzada pel municipi 
a càrrec de l’Escola de Teatre del 
municipi. En la ruta s’han realit-
zat parades en punts tan destacats 
i emblemàtics com la Cisterna 
Medieval, l’ermita de San Onofre, 
el parc natural del Túria, el quart 
mili·liari, el refugi de la Guerra Ci-
vil de la plaça de la Creu, la Casa 
de la Cultura o el depòsit d’aigües.
  Intèrprets vestits de l’època co-
rresponent a l’espai d’interés re-
creaven la història de cada fita, la 
qual cosa va fer el recorregut molt 
amé i va complementar les expli-

cacions de la guia. Els actors i les 
actrius van aconseguir implicar els 
i les assistents en la singular i di-
dàctica activitat.

Quart de Poblet recorre la 
història a través del teatre

Redacció

Guardonats per Manises

PICASSENT

Divendres va tindre lloc una gran 
festa infantil a la zona nord del 
municipi, concretament a la de-
nominada Horta de Torrent, molt 
pròxima al Poliesportiu. Allí, els 
xiquets i les xiquetes del muni-
cipi, disfrutaren amb l’animació 
i l’estrena de dos nous parcs 
que venen a sumar-se als dos ja 
instal·lats en els 4 parcs que con-
formen l’esplai i el joc en la zona. 
Les dos noves instal·lacions han 
suposat un cost de 92.708’29 € iva 
inclòs i 55.319’30 € iva inclòs, sent 
així la suma total de 148.027’59 € i 
que permetrà desenvolupar el joc, 
la força motriu i sobretot el temps 
d’oci dels menuts i les menudes. 

OBERTS DOS NOUS PARCS 
INFANTILS A ZONA DE 
L’HORTA DE TORRENT
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UN SERVEI D’UN AUTOBÚS LLANÇADORA GRATUÏT CONNECTARÀ EL CENTRE 
DEL POBLE AMB L’ESTACIÓ

Albal, a punt de la recepció de les 
obres de l’estació

Els treballs en l’estació de 
tren d’Albal estan a punt de 
liquidar-se, així ho reflec-

teix l’acta de la reunió de la co-
missió de seguiment del conveni 
subscrit per l’Ajuntament d’Albal i 
l’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (ADIF) per a la cons-
trucció i finançament de l’estació 
de cercanies en la localitat.
  Aquesta reunió es va celebrar el 
passat 14 de març en el despatx de 
la subdirecció Aquest de l’estació 
València Nord presidida pel seu 
responsable Juan Bautista Cano, 
al costat de l’alcalde Ramón Marí, 
el director tècnic de l’obra Anto-
nio López, l’enginyer municipal 
Óscar González i el Secretari mu-
nicipal Antonio Montiel.
  L’acta reflecteix que l’obra està 
previst que concloga el 31 de 
març, “encara que per temes ad-
ministratius es mantindrà obert 
l’expedient fins a la recepció ofi-
cial del projecte, que serà a la fi 
d’abril”.

Últims detalls
Queda per concloure la posada 
en funcionament de les càmeres 
de vigilància i la connexió de fi-
bra òptica per a les telecomunica-
cions de l’estació. 

Una altra de les tasques pendents 
de RENFE és la instal·lació dels 
torns d’accés i eixida.
  Fa uns dies, l’alcalde visitava la 
infraestructura al costat de mem-
bres del seu Govern, que no van 
ocultar la seua satisfacció per un 
projecte que semblava impossi-

ble i que pese “als bastons a les 
rodes i les desqualificacions que 
hem rebut i continuem rebent de 
l’oposició, s’ha fet realitat”, desta-
quen.

Posada en marxa
El projecte ferroviari que va co-
mençar a executar-se l’any 2020, 
es posarà en servei, “al més 
prompte possible”, explica Ra-
món Marí. “És l’Agència Estatal 
de Seguretat Ferroviària la que 
ha de concloure aquest treball” i 
ha afegit que molt prompte Albal, 
“podrà confirmar aquest revolu-
cionari servei sostenible, modern 
i transformador per a Albal”.
El primer edil ha subratllat que 
“han fet falta més de 15 anys de 
treball per a aconseguir-ho”.
  Per altra banda, el Pressupost 
General de 2023 també inclou la 
posada en marxa del servei d’un 
autobús llançadora gratuït, que 
connectarà el centre del poble 
amb l’estació.

La Diputació reconeix 
la labor d’alcaldes i 
alcaldesses de l’Horta amb 
20 anys o més en el càrrec

La Diputació de València ha 
reconegut la labor dels al-
caldes i alcaldesses de la 

província que porten 20 anys o 
més en l’exercici del càrrec. El pre-
sident de la institució, Toni Gas-
par, ha posat a aquests 17 alcaldes 
i tres alcaldesses com a “exemple 
de treball i dignitat en temps de 
soroll i trinxeres de distracció po-
lítica; bones persones respectades 
per les seues veïnes i veïns”. A tots 
i totes ha agraït “el que heu fet i 
com ho heu fet” i els ha convertits 
en protagonistes del nou *claim de 
la Diputació: “Per sempre alcaldes 
i alcaldesses com vosaltres i vosal-
tres”.
  El reconeixement als responsa-
bles locals que acumulen almenys 
cinc legislatures en el càrrec ha 
sigut el primer punt de l’ordre del 
dia del ple de març, que ha iniciat 
el president Gaspar reclamant “li-
deratges cordials que no es basen 
a eliminar a l’adversari”, deixant 
clar en quin espill mirar-se: “un 
alcalde i alcaldessa és el càrrec pú-

blic al qual més ajuda se li dema-
na; l’únic càrrec al qual se li toca 
a la porta de casa per una neces-
sitat; el càrrec que hauria d’haver 
exercit qualsevol persona que as-
pire a cotes superiors en política, 
per a assegurar una dosi mínima 
d’humanitat i sentit comú”.
  Amb aquest bagatge han sigut 
convidats al ple els alcaldes de 
Picanya, Josep Almenar; Torrent, 
Jesús Ros; Albal, Ramón Marí; El 
Palomar, Jordi Vila; Pinet, Juan Ra-
món Chismol; Aielo de Rugat, Jai-
me Soler; Tous, Cristóbal García; 
Alginet, José Vicente Alemany; 
l’Alqueria de la Comtessa, Voro 
Femenía; Palmera, Álvaro Catalá; 
Gestalgar, Raúl Pardos; La Llosa de 
Ranes, Evarist Aznar; Dos Aguas, 
José Ramón Grau; i Jarafuel, Fer-
nando García; i les alcaldesses de 
Picassent, Conxa García; Marines, 
Lola Celda; i Quart de Poblet, Car-
men Martínez. 
   Ramón Marí va donar les gràcies 
al President Diputació de Valèn-
cia Toni Gaspar, “per aquest acte 
de reconeixement a l’amor i feina 
pels nostres pobles”. 

Redacció

Han fet falta més de 15 
anys de treball per a 

aconseguir-ho, explica 
l’alcalde d’Albal, 

Ramón Marí

Alcaldes i alcaldesses amb més de 20 anys al càrrec

EL MERIDIANO L’HORTA   

INFORMACIÓ DE QUALITAT

Reunió amb ADIF
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Falles d’Aldaia 2023, en imatges

Premis Falles

La Biblioteca 
Municipal d’Aldaia 

presenta nova 
programació

ACTIVITATS CULTURALS I PARTICIPATIVES PER A TOTS 
ELS PÚBLICS

La Biblioteca Pública Muni-
cipal d’Aldaia ha presentat 
la seua nova programació 

per al mes d’abril amb multitud 
de novetats i activitats culturals. 
El pròxim dia 4 començarà la 
nova temporada amb una sessió 
del club de lectura. Però serà de 
l’11 al 14 d’abril quan l’ambient 
de pasqua òmpliga tots els ra-
cons de la Biblioteca Municipal, 
amb «Un viatge per les tradicions 
pasqüeres», un taller de jocs tra-
dicionals per a xiquets i xiquetes 
d’entre 8 i 11 anys.
  D’altra banda, els tallers per a tots 

els públics seran protagonistes 
este mes d’abril. Les temàtiques 
són molt diverses: «lettering» a 
càrrec de Gemma Muñoz el 12 
d’abril, «Els inicis de la novel·la 
negra» per Héctor Riccio el dia 18, 
o «Les escriptures perdudes» de 
Sara Bono el 19 d’abril, una opor-
tunitat d’explorar de l’evolució 
de l’escriptura des de l’escriptura 
cuneïforme (tauletes de fang), els 
jeroglífics (papirs), la medieval 
fins a l’actualitat. També hi ha lloc 
per als més menuts i menu-des 
de la població amb una nova edi-
ció de la «Bebeteca» el pròxim 27 
d’abril.

Redacció

  El 26 d’abril de 2023 a les 19 h 
serà el lliurament de premis del 
Certamen Literari Juvenil Cris-
tòfor Aguado i Medina així com 
la presentació del llibre de les 
obres guanyadores del Certamen; 
un dels actes més esperats que ja 
va per la seua 36na edició i cada 
vegada compta amb més partici-
pants.
  A més, del 27 d’abril al 12 de maig 
tindrà lloc la Campanya de conta-
contes en francés per a l’a-lumnat 
de secundària i batxiller de l’IES 

Beatriu Civera, l’IES Carles Salva-
dor i l’IES Salvador Gadea.

Novetats
Finalment, s’incorporen men-
sualment al fons de la biblioteca 
novetats bibliogràfiques per a to-
tes les edats de ficció i no-ficció 
i es donarà un obsequi d’una 
llibreta amb una selecció biblio-
gràfica de llibres que pots trobar 
a la Biblioteca d’Aldaia i en la que, 
a més, cada persona podrà anotar 
les seues lectures.

Plaça de la Cultura a Aldaia

Premis Falles

Premis Ofrena

Cavalcada Cavalcada

ESPORT

Més de 400 persones de totes les 
edats es van donar cita el diven-
dres 10 de març per a participar en 
la segona edició de la Carrera de 
les Dones Alaquàs-Aldaia organit-
zada pels Ajuntaments d’ambdós 
municipis. L’Alcalde d’Alaquàs, 
Toni Saura, l’Alcalde d’Aldaia, Gui-
llermo Luján, el Regidor d’Esports 
d’Alaquàs, Fran Evangelista i el 
Regidor d’Esports d’Aldaia, José 
Francisco Martínez Luna, la Re-
gidora d’Igualtat d’Alaquàs, Elena 
Álamo i la Regidora d’Igualtat a 
Aldaia, Encarna Comes, van ser els 
encarregats de lliurar els trofeus.
  Es tracta d’una iniciativa que 
naix per a reinvindicar la igualtat 
i la pràctica esportiva nocturna 
i que respon a la unitat entre dos 
pobles que comparteixen proble-
màtiques i dificultats i que ara su-
men i col·laboren una vegada més. 
L’objectiu és continuar treballant 
en aquesta línia i traçar un itinera-
ri de rutes per a fer esport segures.

MÉS DE 400 PERSONES ES 
DONEN CITA EN LA II EDICIÓ 
DE LA CARRERA DE LES 
DONES ALAQUÀS-ALDAIA
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Obertes les inscripcions per a Llavoreta 
i l’Escola de Pasqua 2023 d’Aldaia

LA PREINSCRIPCIÓ ESTARÀ OBERTA DES DEL 21 DE MARÇ FINS AL 5 D’ABRIL DE 2023 

L’Ajuntament d’Aldaia obri 
el període de preinscripció 
per a sol·licitar plaça esco-

lar a l’Escola Infantil Municipal 
Llavoreta. La preinscripció estarà 
oberta des del 21 de març fins al 
5 d’abril de 2023 per a optar a la 
reserva de plaça. La documenta-
ció necessària per a la barema-
ció serà sol·licitada posterior-
ment, amb cita prèvia i la llista 
d’admesos i admeses es publicarà 
en funció de la puntuació obtin-
guda per cada família, segons els 
criteris d’admissió establits.
 L’Escola Infantil Llavoreta 
d’Aldaia admetrà sol·licituds 
per a xiquets i xiquetes de 0 a 2 
anys (nascuts i nascudes en 2022 
i 2023) i de 2 a 3 anys (nascuts i 
nascudes en 2021). Cal destacar 
que l’alumnat ja matriculat en el 

Centre Infantil durant el curs an-
terior no haurà de tramitar cap 
sol·licitud, atés que té assegurada 
la continuïtat del cicle. Una vega-
da finalitzat el procés de preins-
cripció i baremació de la docu-
mentació, es publicarà una llista 
provisional d’admesos i admeses, 
la qual es farà definitiva d’acord 
amb les indicacions publicades 
per la Conselleria d’Educació per 
al pròxim curs en relació al nom-
bre d’alumnes per aula. Posterior-
ment, es procedirà a la matrícula.

Escola de Pasqua 2023
Ja está ací l’Escololeta de Pasqua 
per a xiquets i xiquetes d’entre 
3 i 14 anys, actualment en pe-
ríode d’inscripció des del 6 de 
març fins al pròxim 31 de març. 
És una oportunitat única perquè 
els més menuts i menudes gau-

disquen d’unes vacances lúdi-
ques i divertides en un ambient 
segur. L’Escola de Pasqua es durà 
a terme de l’11 al 14 d’abril en el 
Poliesportiu Jaume Ortí. A més, 
comptarà amb un servei de men-
jador i de conciliació, així com 
amb espais amplis i a l’aire lliure.
  L’horari de l’Escola de Pasqua 
serà de 9.00 a 13.00 hores per als 
xiquets d’entre 3 a 5 anys, i de 9.00 
a 14.00 hores per als i les usuàries 
d’entre 6 i 14 anys d’edat. El servei 
de conciliació serà de 7.00 a 9.00 
hores i el de menjador de 14.00 
a 15.30 hores per a xiquets i xi-
quetes de 6 a 14 anys, i de 13.00 a 
14.00 hores per als de 3 a 5 anys, 
els més menuts també es podran 
quedar de 14.00 a 15.30 hores 
amb servei de ludoteca. Els xi-
quets i xiquetes de 3 a 5 anys que 
NO sol·liciten el servei de menja-

dor podran tindre l’opció de reco-
llida de 13.00 a 14.00 hores (amb 
servei de ludoteca).

Programació
L’Escola de Pasqua ofereix una 
programació inclusiva que uneix 
l’educació en valors amb l’esport. 
Els participants podran unir-se 
a activitats educatives com ara 
contacontes, manualitats, tallers 
creatius i primers auxilis. Així 
mateix, tindran l’oportunitat de 
practicar esports com tennis, 
bootcamp, pilates, pàdel, ioga, pi-
lota valenciana, voleibol, parkour, 
jocs tradicionals, colpbol, rugbi i 
kids roller. L’Escola de Pasqua és 
una iniciativa destinada a fomen-
tar el desenvolupament integral 
de les xiqueets i els xiquets, mi-
tjançant la pràctica esportiva i 
l’educació en valors.

Redacció

Els monitors de l’escola de Pasqua d’Aldaia preparen nombroses activitats i tallers per als assistents tant en interior com a l’aire lliure

Nova estació meteorològica a Aldaia
DISPOSA D’UNA NOVA FERRAMENTA QUE FACILITARÀ L’ELABORACIÓ DELS 

DIVERSOS AVISOS METEOROLÒGICS QUE ES PUGUEN PRODUIR PER FENÒMENS 
ADVERSOS, COM ARA FORTES PLUGES, ONADES DE CALOR, FRED O FORTS VENTS

S’ha instal·lat a Aldaia l’estació 
meteorològica municipal. A 
partir d’ara la localitat tindrà 

dades pròpies per poder elaborar 
informes per a la reclamació de 
danys a les companyies assegura-
dores (tant per als ciutadans com 
per a la mateixa corporació mu-
nicipal), sense dependre d’altres 
estacions. 
També està ja operativa la nova 
web meteorològica, que en breu 
tindrà accés directe en la web 
municipal. Respecte a les alertes, 
queden ja activats els avisos de 
l’estació d’Aldaia i deixarà de ser 
depenent de la de Xirivella. 
  D’esta manera, Aldaia disposa 
d’una ferramenta pròpia per fa-
cilitar avisos meteorològics amb 
major precisió, així com fenò-
mens adversos com fortes pluges, 
onades de calor i fred, o vents 
d’intensitat. 
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Nova estació

FORMACIÓ

Enguany, en l’IES Beatriu Ci-
vera, es van preparar per a 
rebre a un grup d’estudiants 

francesos procedents de la pobla-
ció de GAP (França) que venien 
d’intercanvi gràcies al programa 
Erasmus+. 
  Van arribar el dia 1 de març i, 
després del meravellós acolli-
ment per part de les famílies es-
panyoles a les seues cases, van 
començar una marató d’activitats 
que els va permetre gaudir del 
patrimoni cultural, artístic i gas-
tronòmic que ofereix la nostra 
Comunitat: Ciutat de les Arts i les 
Ciències, Hemisfèric, Museu Fa-
ller i Albufera; també van gaudir 
d’un berenar en l’institut amb les 
famílies, un desdejuni en la Man-
comunitat del Barri de Crist i un 
esmorzar a l’Ajuntament d’Aldaia 
abans de visitar llocs representa-
tius del municipi com per exem-
ple La Cisterna, el Museu del Pal-
mito i l’exposició del Ninot.
  Els pilars fonamentals de totes 
les propostes Erasmus+ es basen 
en el fet que les mobilitats afavo-
risquen intercanvis inclusius que 
eliminen barreres, promoguen 
experiències culturals i artísti-
ques dins del marc de la Unió Eu-
ropea i fomenten la digitalització 
i transformació dels entorns es-
colars en sostenibles.
  Les anhelades competències 
clau són exigència de qualsevol 
proposta educativa europea. És 
per això que l’IES va mostrar el 
projecte interdisciplinari insíg-
nia de “El Musical del Barrio” 
tant a l’alumnat com al profes-
sorat francés; projecte que mo-
bilitza les metodologies actives i 
col·laboratives tan recomanades 
per a arribar a aconseguir els 
perfils d’eixida que proposa la 
LOMLOE.
“Tenim treball per davant, però 
des del nostre institut les perso-
nes del grup de treball que coor-
dinem aquesta iniciativa, sentim 
la satisfacció d’estar complint 
amb els objectius d’este projecte 
escolar de mobilitat curta Eras-
mus+ titulat “En la teua escola o 
en la meua” i podem confirmar, 
mentre l’alumnat d’intercanvi 
realitza una gimcana pel centre 
històric de València, i a un dia del 
comiat del nostre alumnat fran-
cés, que l’experiència val la pena”, 
van explicar des de el centre edu-
catiu.

L’IES BEATRIU CIVERA 
D’ALDAIA TANCA UN CURS 
FALLER MOLT ESPECIAL, 
EN EL QUAL HAN REBUT UN 
BON GRUP D’ESTUDIANTES 
D’ERASMUS+ 
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Massanassa celebra el seu segon 
Fòrum d’Ocupació Som Talent 
amb una marató d’entrevistes 

L’Ajuntament de Massa-
nassa, a través de Reforça 
Massanassa, ha tornat a ce-

lebrar una edició del seu fòrum 
d’ocupació Som Talent Massa-
nassa, amb l’objectiu de fomentar 
l’ocupació i facilitar la seua cerca 
a les persones que es troben en 
situació de desocupació. 
   L’esdeveniment va tindre lloc di-
vendres passat 24 de març en ho-
rari de 9h a 14h en el Pavelló Mu-
nicipal de la localitat. En la seua 
segona edició, Som Talent Mas-
sanassa ha aconseguit que 1.114 
persones s’hagen inscrit per a re-
alitzar una entrevista, sumades a 
les més de 200 persones que han 
acudit a la jornada sense inscrip-
ció i sense cita. També, han parti-
cipat un total de 38 empreses que 
oferien 201 perfils de treball. 
   En la primera edició, van acon-
seguir que 57 persones trobaren 
un treball en el nostre Fòrum 
d’Ocupació”, afirma l’alcalde, 
Paco Comes. “És essencial que 
fomentem este tipus d’activitats 
que ajuden al fet que els nos-

tres veïns i veïnes puguen bus-
car i tindre una ocupació i, des 
de l’Ajuntament de Massanassa, 
lluitem perquè així siga”, afig Co-
mes. “A més d’este fòrum, tenim 
el nostre propi Portal d’Ocupació 
en constant funcionament, po-
sem en marxa cursos formatius 
i oferim ajudes a les empreses 
locals perquè contracten gent 
desocupada de Massanassa que 
arriben a alcançar fins als 4.500 
euros”, manifesta l’alcalde.
El funcionament de Som Talent 
Massanassa ha sigut a través 

d’una marató d’entrevistes on les 
persones inscrites s’entrevistaven 
de manera directa amb l’empresa, 
segons el seu perfil i CV prèvia-
ment seleccionat. 
En esta segona edició han sigut 
presents empreses com Obramat, 
Norauto, Autosolar, Font Salem, 
Valsur, Grup Voltereta, Adecco, 
Inserta Empleo, Noawork, Caser 
Segurs, TCuidem, Grup Cons-
tant, Hotel Ibis Budget, MGS Se-
gurs, Residències Solimar, entre 
moltes altres. De la mateixa ma-
nera, els perfils sol·licitats han 
sigut molt variats, entre els quals 
també es trobaven perfils que 
requerien un certificat de disca-
pacitat igual o superior al 33%. 
Alguns d’ells han sigut: operari/a, 
monitor/a d’escola, cambrer/a, 
administratiu/va, dissenyador/a 
gràfic, mecànic/a, assessor/a 
immobiliari/a, conductor/a, 
tècnic/a de recursos humans, 
carretoner/a, venedor/a de 
l’ONCE, tècnic/a de desenvolu-
pament industrial, instal·lador/a 
de plaques solars, entre un llarg 
etcètera.
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L’ESDEVENIMENT VA TINDRE LLOC EN HORARI DE MATÍ EN EL PAVELLÓ 
MUNICIPAL DE LA LOCALITAT

Forum d’ocupació a Massanassa

A més d’este fòrum, 
tenim el nostre propi 

Portal d’Ocupació 
en constant 

funcionament”, ha 
explicat l’alcalde

Benetússer ha acollit la reu-
nió de treball organitzada 
per la Conselleria de Jus-

tícia orientada a aprofundir en 
la lluita contra la prostitució en 
l’àmbit municipal i en la qual han 
participat associacions i personal 
tècnic d’una vintena de municipis. 
El desenvolupament d’aquesta 
jornada de plena actualitat, presi-
dida per José García Añón, Direc-
tor General de Reformes Demo-
cràtiques i Accés a la Justícia, ha 
coincidit amb la data en la qual es 
debat en les Corts Valencianes la 
proposta de modificació de dues 

lleis per a prohibir la prostitució 
en les carreteres així com la publi-
citat d’aquesta pràctica en establi-
ments públics. 
  En el seu discurs de benvingu-
da, l’alcaldessa de Benetússer, Eva 
Sanz Portero, ha assenyalat que 
“és per a nosaltres tot un honor 
convertir-nos en punt de trobada 
de tants professionals que treba-
llen contra l’explotació de les do-
nes per a crear solucions de mane-
ra coordinada i oferir alternatives 
perquè les víctimes puguen rein-
tegrar-se social, econòmica i labo-
ralment”.

Benetússer, contra la prostitució
Reunió a Benetússer

Escola de Pasqua i Pasqua 
Jove a Massanassa

L’Ajuntament de Massanassa, 
a través de l’Àrea d’Educació 
i Joventut, es prepara per a 

donar inici a l’Escola de Pasqua i la 
Pasqua Jove, dos alternatives per a 
la població infantil i juvenil durant 
les seues vacances escolars, a la 
mateixa vegada que s’ofereix una 
via de conciliació laboral, familiar 
i social a les famílies. 
  L’Escola de Pasqua ‘La Caixa del 
Futur: Ens preparem!’, tindrà lloc 
els dies 11, 12, 13 i 14 d’abril en les 
instal·lacions del Poliesportiu Mu-
nicipal en horari de 9h a 14h. Des 
de l’ajuntament, s’ofereix de ma-
nera gratuïta els servicis ‘matine-
ra’ de 8h a 9h i Concilia Massanas-
sa de 15h a 18h en el mateix lloc. 
  També, hi ha opció de menjador 
de 14h a 15h per 5 euros al dia. 
En esta Escola de Pasqua el que 
es pretén és començar a crear un 
pla per a poder afrontar els Objec-
tius del Desenvolupament Soste-
nible (ODS) i així obrir la caixa i 
poder tindre la recompensa que 
tant busquem. Per això, l’escola 
es titula: ‘La Caixa del Futur: Ens 

preparem!’.    Els més xicotets uti-
litzaran el sentit crític i aprendran 
i treballaran sobre els ODS, posant 
en pràctica la igualtat i la convi-
vència, la inclusió de la diversitat 
i la cura del medi ambient. 
  Al seu torn, es pretén contribuir 
al desenvolupament de les habi-
litats socials i de relació entre els 
xiquets i xiquetes, i transmetre 
valors com la solidaritat, la gene-
rositat, el respecte a la diferència 
i la convivència pacífica amb els 
iguals a través del joc.
   La Pasqua Jove serà, de la ma-
teixa manera, de l’11 al 14 d’abril 
i està dirigida a jóvens de 12 a 18 
anys. Cada dia, els jóvens realitza-
ran una activitat diferent com una 
eixida a Fun Jump, una excursió a 
la Murta, així com diversos jocs, 
tallers i dinàmiques grupals. 
   Sense cap dubte, una opció d’oci 
i educació alternativa que propor-
ciona als més xicotets i jóvens dies 
programats per al seu disfrute. 
  A més de buscar la socialització 
dels mateixos i garantir a les famí-
lies un espai de conciliació i segu-
retat.

Redacció
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Tallers amb diferents temàtiques

El nou IES de Paiporta tindrà espai 
per a extraescolars i cicles superiors

Es va presentar el projecte 
definitiu de la construcció 
de nou edifici de l’IES La 

Sénia. A l’acte de presentació del 
projecte del nou edifici de l’IES 
La Sénia va acudir l’alcaldessa de 
Paiporta, Maribel Albalat, i altres 
membres de l’equip de govern.   
  El nou centre tindrà capacitat 
per a 1.100 alumnes i comptarà 
amb 20 unitats d’ESO, 6 de Ba-
txillerat i 10 d’FP amb tots els 
equipaments necessaris, gimnàs, 

cafeteria i habitatge per al con-
serge. En total disposarà de 9.456 
m² construïts, 6.790 m² de patis i 
pistes esportives.
  Les aules amb més ús estaran 
orientades al nord per a apro-
fitar la llum el màxim possible. 
Aquest mateix model de disseny 
es trasllada a tota la construcció 
que té previst un espai suficient 
per a col·locar panells fotovol-
taics que poden ampliar-se en 
un futur. 

Tant en l’estructura de l’edifici 
com en els materials utilitzats 
i les zones verdes s’ha innovat. 
S’ha augmentat els metres de 
vegetació exigits per Conselleria 
per a oferir un entorn que ajude 
tant a l’estètica del centre com a 
la creació d’ombres i altres mèto-
des naturals de climatització de 
l’entorn.
 Tota l’arbrada existent es manté 
en el nou edifici gràcies a tras-
plantaments.

LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE L’IES LA SÉNIA COMENÇARAN 
EN ELS PRÒXIMS MESOS La Setmana de la salut de Pai-

porta, dedicada en la seua 
segona edició a l’anàlisi de 

‘La salut en totes les polítiques 
municipals’, va continuar aquest 
dijous amb la vesprada dedicada 
a la ‘Qualitat de vida i la salut’. 
  A partir de les 17.30 hores, a la 
plaça Major, va tindre lloc una 
mostra del cor promogut per la 
Mesa front a la soledat no desi-
tjada, un taller col·laboratiu de 
mandales, altre d’alimentació sa-
ludable, una exhibició de taitxí, 
danses circulars, taller d’etiquetes 
per a reconéixer aliments saluda-
bles i, per a tancar, un taller de ri-

soteràpia. La Setmana de la salut 
va acollir també la jornada dedi-
cada a l’estil de vida actiu i l’oci 
saludable, mentre que dimarts 
de vesprada es va destinar a la re-
lació entre la salut i el medi am-
bient a la plaça Cervantes, amb 
l’exposició ‘Paisatges del futur’, de 
la fotògrafa Vicenta Casañ, com a 
gran protagonista.
  La mostra ha arribat a Paiporta 
gràcies l’artista valenciana i a la 
col·laboració amb l’Ajuntament 
de Catarroja, i explica, a través de 
fotografies de gran format, com 
els residus s’integren en la natu-
ralesa i passen a formar part del 
seu paisatge en conjunts estètics 
que amaguen una crua realitat

Paiporta dedica una jornada 
a la qualitat de vida
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Imatge virtual

serviciojuridico@uniondeconsumidores.orgserviciojuridico@uniondeconsumidores.org

Me gustaría recibir información sobre el funcionamiento del sistema arbitral de 
consumo y conocer los comercios que están adheridos.

El arbitraje de consumo es un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos 
entre empresas o profesionales y consumidores, totalmente gratuito para las partes 
que intervienen y cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento.
Además, las empresas adheridas ostentan un logotipo que pueden exhibir y que 
aumenta la confianza de las personas consumidoras para la resolución de las 
incidencias que pudieran plantearse. 
El procedimiento es tanto escrito como presencial, pero la asistencia a las vistas de 
audiencia, que actualmente se celebran en la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre de 
Valencia, no es obligatoria, por lo que las partes pueden presentar alegaciones por 
escrito. No es necesario que acudan con abogado, y el trámite es mucho más sencillo 
y rápido que la vía judicial.

Es un procedimiento alternativo a la vía judicial y en el que están representados 
todos los sectores, tanto las asociaciones de consumidores como las asociaciones 
de empresarios y profesionales, que también forman parte del colegio arbitral 
que resuelve las reclamaciones que se plantean, aunque en algunos casos de 
reclamaciones de cantidades pequeñas, se resuelve por árbitro único.

Adjunto enlace para ampliar información:
https://cindi.gva.es/es/web/consumo/arbitraje

Respecto a la adhesión de empresas y profesionales al Sistema Arbitral de Consumo, 
se puede realizar de forma telemática, a través del siguiente enlace: https://www.gva.
es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2291&version=amp

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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Almàssera espera en candeletes 
la 3a edició de FirAl

El 22 i 23 d’abril es dura a 
terme la fira del comerç 
d’Almàssera, un esdeveni-

ment anual amb la mirada posada 
en la comarca i en la propera Va-
lència ciutat. Sent la primera fira 
del comerç després de la pandè-

mia, pot dir-se que ha creat molta 
expectació entre expositors i visi-
tants.
  Amb FirAl-2023 torna un dels es-
deveniments més importants de 
l’any per al comerç. És la seua ter-
cera edició, perquè la pandèmia 
va fer interrompre-la. Per això, hi 
ha molta expectació per endevi-

nar quines seran les novetats que 
trobaran, tants visitants com ex-
positors. Cada any l’organització 
ha volgut sorprendre’ls i oferir 
nous i millors serveis, al compàs 
dels nous temps.
 L’Ajuntament d’Almàssera i 
l’Associació de Comerciants i Em-
presaris de la localitat (ACEA), 

Redacción

EL 22 I 23 D’ABRIL ES DURÀ A TERME LA FIRA DEL COMERÇ

Imatge de l’any passat

com organitzadors de FirAl, es 
fixaren com a objectius la promo-
ció de l’economia de proximitat, 
posant en valor els productes i ser-
veis locals. En aquesta edició de 
2023, es manté objectiu fundacio-
nal però, a més, s’ha volgut oferir 
una variada programació cultural 
durant el cap de setmana de 22 i 
23 d’abril.
  Després de l’edició de l’any pas-
sat, amb 17 expositors i 22 carpes, 
des de la regidoria de Promoció 
Econòmica Sostenible s’ha realit-
zat una important campanya per 
a què tots els comerços que desit-
gen participar tinguen el seu es-
pai. Així, com en l’edició anterior, 
els comerciants podran participar 
individualment o disposar d’un 
stant col·lectiu amb altres expo-
sitors. Botigues, xicotets tallers i 
despatxos professionals es dona-
ran cita en aquest cap de setmana 
a la Plaça Major del municipi. A 
més, també s’obrirà la participació 
a entitats culturals i esportives i es 
comptarà amb una programació 
musical i d’animació infantil i ju-
venil important.

Expositors
Per aquesta edició de 2023, els vi-
sitants podran gaudir d’un major 
nombre d’expositors i de tallers, 
així com de la varietat de pro-

ductes i serveis que s’oferiran als 
estands: papereria, informàtica, 
joieria, productes de l’horta de 
km zero, complements i regals, 
floristeria, cosmètics, serveis im-
mobiliaris, assegurances, de res-
tauració, serveis per a la salut i el 
benestar, entre altres. A més a més, 
les persones que ens acompanyen 
podran gaudir de la música i atrac-
cions en directe, mentre visiten els 
diferents stants; així com, acce-
dir a nombrosos regals i premis. 
Per la seua part, per als més joves 
s’oferiran tallers i un ampli ventall 
de jocs i diversions. D’aquesta ma-
nera, tot el públic familiar podrà 
tindre el seu espai i la seua pròpia 
diversió.
 S’espera una gran afluència de 
persones visitants de València 
ciutat i de la comarca, els quals 
podran gaudir, a més, de la músi-
ca de la cantautora Alba Asensi, el 
dissabte al matí, del grup ACME-
ROCK en dissabte per la vesprada, 
i una gran sorpresa musical per al 
diumenge al matí.
  Des de la regidoria de Promoció 
Econòmica Sostenible i l’ACEA es 
convida a tot el veïnat de la co-
marca a gaudir de dos dies plens 
d’activitats que ompliran la plaça 
Major d’Almàssera de música, gas-
tronomia, diversió i un gran ven-
tall de productes de proximitat.
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ES TRACTA D’UNA FESTA CATALOGADA COM 
D’INTERÉS TURÍSTIC PROVINCIAL

La Setmana Santa 
d’Alboraia inicia el seu 
programa després del 
tradicional pregó

L’Ajuntament d’Alboraia, la 
Parròquia La nostra Senyora 
de l’Asunción i la Junta Local 

de Germandats i Corporacions de 
Setmana Santa ja han començat 
als tradicionals actes per a ce-
lebrar la Setmana Santa. Les 10 
germandats tornen a recórrer els 
carrers de la localitat un any des-
prés, en una celebració caracte-
ritzada per la tradició, la música i 
l’elevat interés turístic que suscita.
  Els actes han donat principi amb 
el tradicional Pregó, que ha tin-
gut lloc el dissabte 25 de març. 
Primer, es va celebrar l’Eucaristia 
en la Parròquia La nostra Senyo-
ra de l’Asunción d’Alboraia. A les 
19:30h va donar principi el Pregó 
a càrrec del Rnd. Sr. Alejandro 
Navarro Mulet, a l’Auditori Muni-
cipal. Va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde d’Alboraia, Miguel 

Chavarría; la regidora de Turisme, 
Raquel Casares; el regidor de Cul-
tura, Manuel Andreu i membres 
de la Corporació Municipal, així 
com del president de la Junta Lo-
cal Luis Biosca, membres de les 
10 germandats i veïns i veïnes de 
la localitat. La trobada, a més, va 
ser acompanyat per un concert 
a càrrec de la Societat Musical 
d’Alboraia dirigit per Sr. Eduardo 
Nogueroles, finalitzant amb un Vi 
d’Honor.
  El pregoner de la Setmana Santa 
2023 ha sigut Sr. Alejandro Nava-
rro Mulet, que ha sigut Vicari Pa-
rroquial a Alboraia, i és sacerdot 
de La nostra Senyora de Fàtima de 
Sueca i Arxipreste de l’Arxiprestat 
número 30 “Santos Abdón i Se-
nent”.
  L’alcalde, Miguel Chavarría, ha 
agraït a totes les persones l’esforç 
dipositat un any més per a la cele-
bració de “una de les nostres tra-
dicions més importants, un dels 

elements que fan d’Alboraia un 
tresor i que ens permeten oferir 
una experiència turística única a 
les persones que ens visiten”. En 
aquest sentit, cal recordar que la 
Setmana Santa d’Alboraia, inte-
grada dins de la marca ‘Alboraia 
Turisme’, va ser declarada en 2018 
Festa d’Interés Turístic Provincial.

Actes de la Setmana Santa
El divendres de Dolors, 31 de 
març, es va realitzar el Trasllat 
del Pas de la Germandat dels Set 
Dolors fins a l’Església Asunción 
de La nostra Senyora. El Dissab-
te de Passió, 1 d’abril, es va dur a 
terme el Trasllat del Pas de la Ger-
mandat de la Vora-Creu, des del 
col·legi Santa María Marianistas 
fins al temple parroquial.

Diumenge de Rams
El Diumenge de Rams, 2 d’abril, 
veïns i veïnes i visitants gaudiran 
dels diferents trasllats que se ce-
lebren. A les 10:00h arrancarà la 
Solemne Processó de Ramos des 
del col·legi Santa María Marianis-
tas fins a la Parròquia on se cele-
brarà l’Eucaristia pròpia del Diu-
menge de Rams. A les 20.30 hores, 
del Trasllat del Pas del Crist de la 
Concòrdia des del carrer Botànic 
Cabanilles, que s’unirà al Trasllat 
del Pas de la Real Germandat de la 
Santa Faç al carrer Sant Cristòfor. 
També partiran el Trasllat del Pas 
de la Penitencial Germandat del 
Santíssim Crist del Perdó des del 
carrer Sant Cristòfor i el Trasllat 
del Pas de la Germandat del San-

tíssim Crist de la Provisió al carrer 
Germans Benlliure.
   El Dilluns Sant, 3 d’abril, el tras-
llat del Pas de la Germandat del 
Sant Sepulcre farà el seu recorre-
gut a partir de les 20.30 hores des 
del carrer Sant Cristòfor. Com tots 
els Dilluns Sants, a les 23.00 hores 
se celebrarà el Via+Crucis Peni-
tencial de l’horta, des de l’Ermita 
de Vilanova recorrent els cam-
ins de l’horta, fins a la Parròquia, 
portant a braços al Crist de les 
Ànimes. El Trasllat del Pas de la 
Corporació de Granaders de la 
Verge de la Soledat farà el propi 
el Dimarts Sant, 12 d’abril, a les 
21.00 hores.
  En el Dimecres Sant, 5 d’abril, 
partiran dos trasllats: el de la Ger-
mandat de l’Oració en l’Hort i La 
nostra Senyora de l’Esperança des 
del carrer Botànic Cabanilles, i 
el del Pas de la Germandat de la 
Puríssima Sang des del carrer Mi-
racle.

Solemne Processó
El Dijous Sant, 6 d’abril, a les 
21.00 hores serà la Solemne Pro-
cessó de Jesús Prendido des del 
Temple Parroquial. El Divendres 
Sant, 7 d’abril, a les 9.00 hores se 
celebrarà el Piadós Via Crucis, i 
el Solemne Sant Enterrament a 
les 20.30 hores. Per a finalitzar es 
durà a terme la Solemne Vigília 
Pasqual i Missa de Resurrecció a 
l’Església La nostra Senyora de 
l’Asunción, seguit de la Trobada 
Gloriosa que donarà pas al Diu-
menge de Resurrecció.

 Setmana Santa a Albororia

Redacció

Processó Setmana Santa a AlboraIa

TURISME

L’Ajuntament d’Alboraia ha inau-
gurat la nova escultura comme-
morativa de la Ruta del Grial. Es 
tracta d’una infraestructura que se 
suma a les ja disponibles en diver-
sos punts d’aquest projecte turístic 
i que ja suposa un punt de trobada 
obligatòria a les persones pelegri-
nes que aconseguisquen l’última 
parada abans d’arribar a la ciutat 
de València.
  Ho ha fet en un acte públic al qual 
han assistit el Secretari Autonòmic 
de Turisme, Francesc Colomer; 
l’alcalde d’Alboraia, Miguel Cha-
varría; i la regidora de Turisme, 
Raquel Casares, així com Pepe 
Polo, president de Fartons Polo S. 
L; Álvaro Almenar, custodi del Sant 
Calze; José Verdeguer, canonge de-
legat de béns culturals; Peris Car-
bonell, escultor i autor de l’obra; el 
retor Juanjo Llácer i alcaldes i alcal-
desses de municipis de la Ruta del 
Grial, representants del sector em-
presarial i associatiu i veïns i veïnes 
d’Alboraia.
 L’alcalde, Miguel Chavarría, ha 
agraït l’assistència al que és “un pas 
més en la consolidació d’Alboraia 
com un Municipi Turístic de Relle-
vància de la Comunitat Valenciana 
i una mostra de nostre patrimoni 
cultural” i ha manifestat l’orgull 
del municipi per “acollir a pele-
grins del Grial per a deixar-los una 
petjada inesborrable de la qual és 
l’última etapa del seu camí a la ca-
tedral de València”.
  En la mateixa línia ha parlat el 
Secretari Autonòmic de Turisme, 
Francesc Colomer: “Això és el turis-
me transformador: un viatge que et 
fa més fort que quan vas eixir i que 
troba la seua penúltima parada ací, 
a Alboraia, un espai multiproducte 
amb molts atractius per a vindre, 
com el recent Club de Producte ‘Al-
boraia – Artesans de l’Orxata’”.

ALBORAIA, ÚLTIMA 
ETAPA EN LA RUTA DEL 
GRIAL, DESCOBREIX 
LA NOVA ESCULTURA 
COMMEMORATIVA
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L’ACTE SE CELEBRARÀ A LA CASA DE CULTURA DE FOIOS

‘Foios et dona la benvinguda’, un 
homenatge als xiquets i xiquetes 

nascuts en 2022

A través de les Regidories 
d’Educació i Participació 
Ciutadana, l’Ajuntament 

de Foios ha impulsat la iniciativa 
‘Foios et dona la benvinguda’, un 
homenatge especial per als xi-
quets i xiquetes nascudes en 2022 
que se celebrarà aquest diumen-
ge, 2 d’abril, a les 12.00 hores, a la 
Casa de Cultura.
  Durant l’acte, el regidor 
d’Educació, Juanjo Civera, i la re-
gidora de Participació Ciutadana, 
Mónica Chirivella, els faran lliura-
ment d’un diploma, una tassa 

personalitzada i el decàleg dels 
deu drets de la Infància. Una ini-
ciativa que ha vingut per a quedar-
se, ja que la idea és repetir-ho cada 
any per a donar la benvinguda al 
poble als nounats.
  Per a Civera, es tracta d’un acte en 
el qual “volem fer una rebuda ca-
lorosa als nous habitants del nos-
tre poble, però també a les seues 
famílies, fent-los lliurament d’un 
detall per part de l’Ajuntament de 
Foios entre el qual es troba aquest 
decàleg que reflecteix els drets que 
tindran durant la seua infància”.

Meliana s’estalviarà el 50% 
d’un impost per la posada 
en marxa del ‘porta a porta’

El president de l’EMTRE i vi-
cealcalde de València, Ser-
gi Campillo, ha mantingut 

una reunió de treball este matí 
amb l’alcalde de Meliana, Josep 
Riera. El responsable de l’Entitat 
Metropolitana ha destacat que 
“la separació i reducció en origen 
dels residus és fonamental i per 
això valorem el treball que estan 
desenvolupant tots els municipis 
i, especialment, els esforços de 
l’Ajuntament i els veïns i veïnes 
de Meliana en la implantació del 
‘porta a porta’.   
  “Vull recordar que l’Entitat Me-
tropolitana ha licitat, per prime-
ra vegada en la seua història, el 
contracte de caracterització de 
residus de l’Àrea Metropolitana 
de València, que permetrà analit-
zar acuradament la composició 
dels residus que ens arriben a les 
plantes de tractament des dels 
municipis”, ha declarat Sergi Cam-
pillo. “Així tindrem una informació 
fonamental perquè cada admi-
nistració local puga implementar 
mesures per reduir el percentatge 
d’impropis i per calcular millor les 
tones de residus que finalment van 
a l’abocador. Així, els Ajuntaments 
ens estalviarem diners de l’impost 
del depòsit en abocador, la qual 
cosa redundarà en un millor servei 
a la ciutadania”, ha afegit el presi-

dent de l’EMTRE.
  Segons els primers càlculs dels 
tècnics de l’Entitat Metropolitana, 
la implantació del ‘porta a porta’ 
permetrà a l’Ajuntament de Melia-
na reduir a la meitat el pagament 
per l’impost estatal de depòsit en 
abocador, en passar d’una esti-
mació inicial de 59.400 euros a 
uns 30.000 per al present exercici. 
Això es deu, fonamentalment, a 
una millor separació i a la reduc-
ció de residus del contenidor gris, 
l’anomenada fracció resta.
  És per això que, com diu l’alcalde 
de Meliana, Josep Riera, “és el 
moment de poder aplicar els be-
neficis econòmics i fiscals que, 
d’acord amb la normativa vigent, 
s’han d’introduir per a incenti-
var la reducció dels residus i dels 
abocaments. Enguany ho fem per 
mitjà de bons comercials i, per al 
2024, amb un tractament diferen-
ciat de la taxa municipal pel servei 
de recollida dels residus”. Pel que 
fa al bons comercials, ja està en 
marca la primera fase. Els veïns i 
les veïnes que estan facilitant el 
funcionament del nou sistema de 
recollida porta a porta i, per tant, la 
millor separació i la reducció dels 
abocaments rebran per correu 10 
€ dels anomenats FemBons durant 
el mes d’abril. Després d’aquesta 
primera fase, en vindran altres per 
a incentivar-ne la participació.

Redacció

Rafelbunyol signa un conveni 
amb la Societat Musical “La 
Primitiva”

L’Ajuntament de Rafelbunyol ha 
signat un conveni de col·laboració 
amb la Societat Musical “La Primi-
tiva” per al foment de la cultura i la 
música, el qual permetrà avançar-
li el 80% de l’import total de la 
seua subvenció anual.
  Aquest conveni anual es realitza 
amb l’objectiu conjunt de portar 
en davant una labor que permeta 
l’accés a la formació musical de la 
major part de la ciutadania possi-
ble d’aquesta crucial entitat musi-

cal de 161 anys d’història que ac-
tualment conta més de 600 socis i 
sòcies i un alumnat de 340 joves.
  “La Societat Musical La Primiti-
va és un dels eixos culturals de la 
nostra localitat. Amb aquest con-
veni volem reconèixer el paper 
fonamental que du a terme la so-
cietat musical, tots els guardons i 
reconeixements que ha aconse-
guit al llarg dels últims anys i tam-
bé a la preparació i formació de 
les i els nostres músics” assegura 
Fran López, alcalde de la població 
de Rafelbunyol.

RedaccióMuseros se suma a la campanya ‘Espera llegint’

‘Espera llegint’ és una iniciativa 
impulsada per la Fundació Bro-
mera que busca propiciar l’hàbit 

lector de la població mitjançant la 
cooperació dels ajuntaments va-
lencians, les oficines de promoció 
lingüística i de les regidories de 
Cultura i Comerç.
  Aquesta campanya a la qual s’ha 
sumat el municipi de Museros 
consisteix a situar un expositor de 

llibres en les dependències muni-
cipals, com l’Ajuntament, la Casa 
de la Cultura i el Centre de Dia. 
L’Ajuntament ja ha repartit als di-
ferents comerços del poble la resta 
d’expositors i els llibres perquè els 
clients puguen llegir-los una ve-
gada es troben en algun d’aquests 
locals.
  Cristina Civera, alcaldessa de 
Museros, ha destacat que “aques-
ta proposta ofereix l’oportunitat 

de poder llegir llibres en valencià 
mentre els veïns i veïnes esperen a 
ser atesos en algun dels comerços 
del poble”.
  L’Ajuntament ha sol·licitat el ‘Lot 
Espera Llegint’, que inclou un ex-
positor, instruccions d’ús, 11 lli-
bres en valencià, una guia pràctica, 
50 díptics informatius informatius 
i 50 punts de llibre que posterior-
ment podran recollir els comerços 
per a repartir els materials.

Redacció

Durant l’acte els 
faran lliurament d’un 

diploma, una tassa 
personalitzada i el 

decàleg dels deu drets 
de la infància

Inici de la campanya

Sergi Campillo, durant la presentació de les dades a Meliana

Alcadessa i regidor, a un comerç de la població
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HORARI, DE 8.30 A 14.30 HORES, DE DILLUNS A DIVENDRES

Nova oficina d’atenció a les persones 
majors de Paterna

L’Ajuntament de Paterna 
compta amb una nova Ofi-
cina de les Persones Majors 

per a facilitar-los tràmits i infor-
mació en horari de 8.30 a 14.30 

hores de dilluns a divendres.
  Les instal·lacions se situen en la 
cova municipal que fins ara ha si-
gut seu de l’Oficina de Turisme, al 
carrer Mèdic Ballester al costat de 

la Plaça Enginyer Castells, i estan 
concebudes per a proporcionar al 
col·lectiu de persones majors de la 
ciutat un servei especialitzat, aju-
dant-los amb els tràmits digitals, 

inclosos tots els relacionats amb 
l’administració electrònica.
 El Tinent Alcalde de Protecció a 
les Persones, Participació i Ocupa-
ció, Julio Fernández, ha destacat 
que “aquest nou espai ha sigut 
ideat amb l’objectiu de continuar 
millorant l’assistència i la qualitat 
de vida de les persones majors, 
afavorint la seua participació ciu-
tadana”, al mateix temps que ha 
explicat que “s’ofereix un servei 
especialitzat, adaptat a les seues 
necessitats, que els proporciona 
tota la informació i ajuda que pu-
guen necessitar”.

El nou punt informatiu orientarà 
a les persones majors, entre altres 
qüestions, sobre activitats lúdi-
ques i culturals, el catàleg de ser-
veis específics d’interés, viatges, 
termalisme social, activitats així 
com serveis i/o ajudes que oferei-
xen altres administracions i enti-
tats públiques.

PATERNA

L’Ajuntament de Paterna ha tancat 
l’exercici 2022 executant el 101% 
del pressupost municipal, que as-
cendia a 61.400.000 euros.
  Així ho ha anunciat el regidor 
d’Hisenda, Roberto Usina després 
de fer pública la liquidació econò-
mica de l’any passat que “reflec-
teix un augment de les infraes-
tructures i obra pública a la ciutat 
així com un increment substancial 
del patrimoni municipal que ha 
suposat una inversió de 8.957.477 
euros”
  “La compra dels salons Arc de 
Sant Martí per a destinar-los a 
sales d’estudi i aules de formació, 
l’adquisició de sòl en el barri de 
Alborgí per a habilitar-lo com a 
pàrquing públic, les actuacions 
de millora de la via pública a La 
Canyada i nucli urbà són només 
alguns exemples de les inversions 
que hem executat durant el passat 
2022”, ha recordat Usina.
   La liquidació, de la qual s’adonarà 
en el ple de demà, també recull un 
romanent de tresoreria de més de 
27 milions d’euros i un deute mu-
nicipal del 4,63%, a 31 de desem-
bre de 2022.
  “Aquestes xifres són fruit de 
l’eficient gestió econòmica que 
hem dut a terme des de l’Executiu 
socialista que, en 8 anys, hem 
aconseguit rebaixar els 42 milions 
d’euros de deute heretats del Partit 
Popular als 1,8 milions actuals”, ha 
remarcat el regidor.

L’AJUNTAMENT AUGMENTA 
LA SEUA EFICIÈNCIA 
EXECUTANT EL 100% DEL SEU 
PRESSUPOST 2022

Alcalde i regidor de majors a la nova oficina per als majors

FESTES

Paterna ja té nova Reina de les 
Festes Majors per a 2023. Laura 
Rodríguez Lucena va ser nome-
nada com la nova representant 
de les Festes Majors de Paterna 
en honor al Santíssim Crist de la 
Fe i Sant Vicent Ferrer, en l’acte 
institucional d’elecció celebrat 
dissabte passat en el Casino de la 
Plaça del Poble.
  En aquest esdeveniment tam-
bé es va designar a la seua Cort 
d’Honor, que estarà composta 
per Cristina Buendía Valencia-
no, Alba Peris Peña i Paula Mar-
co Vega, els qui acompanyaran 
a Laura Rodríguez durant el seu 
regnat.
  L’Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, i la regidora de 
Turisme, Cultura i Foc, Teresa 
Espinosa, han coincidit a assen-
yalar “l’honor i la responsabilitat 
que suposa ostentar aquesta figu-
ra tan representativa de la nostra 
ciutat i de les nostres tradicions, 
que posa en valor la cultura de 
Paterna i l’arrelament de la repre-
sentant amb la Vila”.

LAURA RODRÍGUEZ LUCENA, 
NOVA REINA DE LES FESTES 
MAJORS DE PATERNA 2023

El Bosc Metropolità ocuparà 50 hectàrees 
i suposarà una inversió de 15 milions

La Generalitat convertirà 
l’últim tram de l’antic llit 
del riu Túria en un parc-

bosc metropolità que, en forma 
de corredor verd, connectarà Va-
lència, Mislata, Quart de Poblet 
i Paterna, segons ha anunciat la 
consellera de Política Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat, Re-
beca Torró.
  En la presentació del parc-bosc 
metropolità als alcaldes i repre-
sentants municipals de l’àrea 
d’influència del projecte, la titu-
lar de Territori ha assenyalat que 
“estem parlant d’una inversió de 
15 milions d’euros que aconse-
guirà 50 hectàrees i afectarà, de 
manera més directa, a 650.000 
persones que viuen pegades a 
aquest futur corredor”. En l’acte 
han sigut presents també la se-
cretària autonòmica d’Obres Pú-
bliques i Transports, María Pérez, 
i el director general d’Urbanisme, 
Vicent García Nebot.
  Per a la consellera, el projecte 
farà d’aquesta zona, un traçat de 
14 quilòmetres actualment degra-
dat i en desús, “el pulmó verd de 

la Comunitat Valenciana” i serà 
un referent europeu “d’adaptació 
i lluita contra el canvi climàtic”, 
ha subratllat. “Dues línies en les 
quals la Generalitat que presideix 
Ximo Puig portem treballant des 
del minut un”, ha afegit.

Un corredor verd 
En aquest sentit, Rebeca Torró ha 
assenyalat que l’eix transversal 
de les polítiques públiques ha de 
ser la sostenibilitat i “per això el 
president Ximo Puig ja va avançar 
aquest ambiciós projecte de fer 
un corredor verd en l’àrea metro-
politana que servirà d’unió entre 
el Parc Natural del Túria i el Parc 
Natural de l’Albufera”.
  Amb aquest objectiu, ha conti-
nuat, “des de la Conselleria de Po-
lítica Territorial, Obres Públiques 
i Mobilitat hem estat treballant 
per a fer-ho possible i hui aquest 
projecte comença a caminar i 
que, en la següent legislatura, el 
bosc metropolità deixe de ser una 
idea i comence a ser una realitat”.
  “El bosc metropolità ens perme-
trà recuperar, condicionar i trans-
formar en una zona verda exten-
siva i de transició, el tram entre el 

començament del nou llit del riu 
Túria i el Parc de Capçalera, en 
els termes municipals de Paterna, 
Quart de Poblet, Mislata i Valèn-
cia”, ha apuntat. Com ha explicat 
Rebeca Torró, es tracta d’un espai 
degradat perquè el Pla Sud el va 
utilitzar per a depositar les ex-
traccions de terra.

Visió metropolitana oberta
Així, segons ha indicat, el plan-
tejament és el mateix que en els 
anys 80, quan es va convertir 
l’antic llit en una infraestructu-
ra clau per a tota la ciutat, però 
“amb una visió metropolitana 
oberta, de connexió i vertebra-
ció de Mislata, Quart de Poblet, 
Paterna, i més enllà amb el Parc 
Natural del Túria”.
  A més, ha afirmat Torró, es tracta 
de “una operació que contribuirà, 
amb un disseny de parc-bosc, a 
potenciar i desenvolupar la conti-
nuïtat entre zones verdes periur-
banes i espais rurals en un con-
text tan valuosa com és l’Horta”.
 Aquest parc serà també, en opi-
nió de la consellera, “un lloc per a 
la connectivitat amb la mobilitat 
verda i sostenible que estem im-

Redacción

LA GENERALITAT CONNECTARÀ VALÈNCIA, MISLATA, QUART DE POBLET I PATERNA

pulsant des de la Generalitat, no 
sols entre els tres municipis amb 
la ciutat de València, sinó a nivell 
de tota l’Horta ja que, a més de 
regenerar la zona, aquest projecte 
fomentarà un nou patró de mobi-
litat en l’àrea metropolitana”.

Anell Verd Metropolità
Per aquest motiu, ha indicat, “des 
de la Conselleria estem treballant 
en l’Anell Verd Metropolità de Va-
lència, que comprén un itinerari 
de més de 50 km per a ciclistes i 
vianants, i que discorre per tota 
l’Horta i el front litoral de la ciu-
tat de València, a través de camins 
històrics i naturals, i al costat de 
zones privilegiades com els Parcs 
Naturals del Túria i de l’Albufera, 
l’Horta i les platges”.
 De l’Anell Verd Metropolità ja 
estan en servei quatre trams: 
Moncada-Meliana, Meliana-*Port 
*Saplaya, Quart de Poblet-Aldaia 
i Alaquàs-Picanya, amb una in-
versió de 5,7 milions d’euros; està 
en execució dos trams: Pinedo-
Sedaví i Quart de Poble-Massa-
rrojos, amb 5,8 milions d’euros, i 
en licitació el tram entre Sedaví i 
Picanya, amb 3,9 milions d’euros.

Rehabilitar l’últim tram 
El futur parc-bosc transformarà 
l’últim tram de l’antic llit riu Túria 
pendent de rehabilitar que s’estén 
des del Parc de Capçalera i el Bio-
parc a València fins a l’inici del 
nou llit fins al ‘scalextric’ situat 
entre la V-30 i la Ronda *Nord.
 Aquesta zona verda tindrà 2.500 
metres de longitud, una mitjana 
de 200 metres d’ample, i una ex-
tensió estimada de 50 hectàrees. 
Així mateix, es recuperaran huit 
hectàrees d’horta professional i 
connectarà València, Benimàmet, 
Paterna, Quart i Mislata amb el 
parc natural del Túria. 
 També resoldrà problema del 
desmunt del Pla Sud i reduirà 
l’impacte visual i acústic del ‘sca-
lextric’.

Presentació de l’acte
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EL PAISAJE DE L’HORTA: 
LA MEJOR GUIA PARA SEMANA SANTA

Texto y fotos: Redacción

ESTE AÑO, MUCHOS SON LOS VECINOS QUE DECIDEN QUEDARSE EN LA ZONA. 
LOS MUNICIPIOS Y LUGARES EN L’HORTA OFRECEN CIENTOS DE ACTIVIDADES 

PARA EL DISFRUTE DE ESTAS JORNADAS

el mejor embutido de la zona o de 
l´Horta Sud) es uno de los planes 
más esperados por los valencianos 
de la comarca para celebrar estos 
días y hasta el día de San Vicente.

En Foios destaca el Piló de la Cam-
pana (Lloma) o el día de Domin-
go de Pascua ‘els quatre camins’ 
(zona de secà donde se puede ir a 
merendar, comer o pasar el día). Es 
uno de los lugares más concurri-
dos estos días.

Además de ello, la zona de Albo-
raia, Meliana o Almàssera luce 
esplendorosa para realizar acti-

vidades deportivas y aprovechar 
el largo carril bici que une estos 
municipios de l’Horta con la mis-
ma playa de la Patacona o incluso 
con Valencia ciudad . Todo un pri-
vilegio de paseo al aire libre, o de 
espacio natural para correr o ir en 
bicicleta para los amantes del de-
porte tranquilo y familiar. A parte 
de observar el espectacular paisaje 
que ofrece el corazón de l´Horta.

En las localidades de Alfara del 
Patriarca, o Vinalesa realizar acti-
vidades relacionadas con la Sema-
na Santa también es posible, pero 
Moncada es uno de los municipios 

más destacados de l´Horta Nord 
donde su Semana Santa fue de-
clarada en su día Fiesta de Interés 
Nacional ya que sus representa-
ciones del Misterio de la Pasión se 
iniciaron en el año 1959. También 
Alboraia destaca por sus actos de 
Semana Santa.

Si pasamos a l´Horta Sud nos en-
contramos con las actividades de 
la representación de la Pasión de 
la Semana Santa de Torrent y Be-
netússer, estas poblaciones son las 
que sus representaciones son de 
las más importantes y participati-
vas.

Empezamos mes de abril. A 
puertas de la Semana San-
ta en Valencia, los planes 

se multiplican en las localidades 
de l´Horta. Los vecinos plantean 
varias opciones, comidas, cenas, 
quedadas, excursiones y visitas 
turísticas; fuera y dentro de los 
límites de l´Horta. Y aunque mu-
chos este año estudian irse fuera 
y cambiar de aires, otros prefieren 
quedarse de forma tranquila por la 
zona pero realizar múltiples activi-
dades. L´Horta, en toda su exten-
sión, da para mucho incluso para 
pasar una verdadera Semana San-
ta y unos divertidos días de Pascua.

Así pues podemos destacar de 
Norte a Sur y para los amantes de 
los paseos por la playa, el litoral: 
playas como las del Puig, la Pobla 
de Farnals, o Puçol son idóneas 
para estar cerca de casa, pasear, 
hacer turismo de sol, tomar el ape-
ritivo e incluso “envolar el catxiru-
lo” a ritmo de la brisa del mar.

También Albalat dels Sorells, Mu-
seros o la Pobla de Farnals, tienen 
en su término paelleros municipa-
les listos para gastar en estos días; 
comer con los amigos y realizar 
esa jornada de paella o torrà (con 

de Pascua

MÁS PLANES

En Catarroja y Sedaví se pueden 
degustar platos de pescado por 
excelencia (allipebre) y pasear en 
barca por sus aguas para pasar un 
día entre amigos o familiares.

Y en Xirivella podemos encontrar 
variedad de embutido para estos 
días de Pascua y es que en este 
municipio se elaboran de las más 
preciadas longanizas pasqueras y 
sus variantes.

NATURALEZA

Entre la presa de Manises y el Río 
de Quart los habitantes de l´horta 
y de Valencia capital pueden dis-
frutar de kilómetros y kilómetros 
de río para hacer todo tipo de acti-
vidades al aire libre desde merien-
das, hacer volar las cometas, leer, 
pasear, ir en bicicleta o correr.

L´horta Nord y Sud está prepara-
da para recibir una Semana Santa 
histórica (sin pandemia) y unas 
Pascuas libres. Como siempre la 
comarca da lo mejor de sí.

Mones de Pasqua La Pobla de Farnals

Albalat dels Sorells Foios
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En marcha una nueva edición del 
bono comercio en Massamagrell

El Ayuntamiento de Mas-
samagrell ha iniciado este 
mes de marzo la campaña 

Bono Comercio 2023 a la que des-
tinan 25.000 euros para impulsar 
el comercio local y estimular la 
compra de los vecinos y vecinas 
en los establecimientos del muni-
cipio.
  Del 22 de marzo al 5 de abril 
permanecerá abierto el plazo de 
inscripción para que las personas 
mayores de 18 años y empadro-
nadas en Massamagrell puedan 
apuntarse a través de un formu-

lario online o de forma presencial 
en el Ayuntamiento, en horario de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas y 
miércoles de 16 a 19 horas. Cada 
persona podrá beneficiarse de 
hasta cuatro bonos por valor de 5 
euros cada uno. El límite será de 
4.000 personas.
  La fase dos comenzará a partir 
del 11 de abril con el anuncio de 
las personas beneficiarias, y del 17 
al 28 de abril se podrá recoger el 
bono en el propio Ayuntamiento. 
Desde el momento que se recoja 
el bono, y hasta el 14 de mayo, se 
podrá hacer uso del mismo en los 

comercios que se hayan adherido 
a la campaña hasta el 31 de marzo.
  Aquellos comercios del muni-
cipio que quieran participar, to-
davía están a tiempo de hacerloa 
través de la web municipal. 

Bonos de 5 euros
Estos bonos de 5€ serán válidos 
para cualquier comercio y/o em-
presa cuyo domicilio de actividad 
se encuentre en Massamagrell.
  Esta campaña de fomento del co-
mercio local se repite por segundo 
año consecutivo dado el gran éxi-
to que tuvo la anterior edición.

UNA INVERSIÓN DE 25.000 ERUOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

Redacció

FASE 1: Del 22 de marzo al 5 de abril de 2023 a las 23.59 horas. 
Si eres una persona mayor de 18 años y empadronada en Massamagrell, inscríbete para 
recibir tus bonos y poder beneficiarte de descuentos en los comercios de Massamagrell.
-  Online: Mediante el formulario https://bit.ly/BCM-2023-inscripcion
- Presencialmente: En el Ayuntamiento de Massamagrell, en horario de lunes a viernes 

de 9 a 14h y miércoles de 16 a 19h. 
Cada persona inscrita podrá beneficiarse de hasta 4 bonos por valor de 5 euros cada uno. 
La cantidad de bonos asignados dependerá de la cantidad de personas inscritas. 
Límite de personas: 4.000

FASE 2: A partir del 11 de abril
Consulta si has sido una de las personas beneficiarias en el tablón de 
anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Massamagrell.

FASE 3:  Del 17 al 28 de abril
Presenta tu documento de identidad y recoge tus bonos en el Ayuntamiento de Massamagrell, 
en horario de lunes a viernes de 9 a 14h y miércoles de 16 a 19h.
Una persona podrá ser autorizada a recoger los bonos de otra persona siempre que aporte el 
poder de representación (modelo adjunto en 
https://www.massamagrell.es/es/noticia/bono-comercio-massamagrell-2023) firmado por el 
representante y por la persona representada, 
y fotocopia de DNI o NIE de la persona representada.

FASE 4: Desde el momento en que se recoja el bono hasta el 14 de mayo
Utiliza tus bonos como parte del pago en tus compras y benefíciate de descuentos. 
Los bonos solo se podrán utilizar en los comercios que estén adheridos a esta campaña. 
Cada bono podrá utilizarse en compras superiores a 5 euros, y el resto del importe correrá a 
cargo del cliente o clienta. A partir del 14 de mayo el bono perderá su validez. 

El Bono Comercio Massamagrell es una 
iniciativa para beneficiar tanto a los comercios del 
municipio como a sus clientes y clientas.

Massamagrell acoge una 
charla para conocer las 
ayudas y subvenciones de 
vivienda y rehabilitación de 
inmuebles 

El Ayuntamiento de Massa-
magrell, junto con la Fe-
deración Valenciana de 

Municipios y Provincias (FVMP), 
vivió este 22 de marzo una jor-
nada multitudinaria en el Centro 
Cultural. Los vecinos y vecinas del 
municipio llenaron el recinto para 
informarse del Plan Renhata 2023: 
“Jornada Vivienda. Ayudas y sub-
venciones para inmuebles”.
  El Centro Cultural tuvo una gran 
asistencia durante todo el acto, lo 
que demuestra el gran interés de 
los vecinos de Massamagrell por 
conocer todo lo que ofrece este 
programa dirigido a las ayudas 
para que los jóvenes adquieran 
una vivienda o alquiler, así como 
las subvenciones para la rehabili-
tación de los inmuebles.
   Las dificultades con las que se 
encuentran los jóvenes en el acce-
so a la vivienda fue uno de los te-
mas que más interés generó entre 
los presentes. Una parte conside-
rable del programa va destinada a 
aquellos jóvenes con dificultades 
económicas, en municipios pe-

queños y en riesgo de despobla-
ción, para facilitarles el acceso a 
una vivienda en condiciones.
  Los beneficiarios no deberán 
tener más de 35 años para poder 
aprovechar estas ayudas. El im-
porte de la adquisición debe ser 
inferior a 120.000€ y con fecha 
posterior al 1 de enero de 2022, 
además de que la vivienda tendrá 
que constituir como residencia 
habitual durante 5 años desde la 
fecha de adquisición.
  Además de este tema, otro de los 
asuntos a tratar fueron los fondos 
y la forma de acceder a ellos para 
la rehabilitación de viviendas y 
edificios.
  En el caso de estar interesados 
y se necesite más información, 
se puede consultar en el Plan 
Renhata 2023 de la Generalitat, 
donde han plasmado todos los 
objetivos, periodos, cuantías, so-
licitudes, requisitos y criterios. Así 
como a través de la web del Ayun-
tamiento de Massamagrell en el 
siguiente enlace:https://www.
massamagrell.es/noticia/plan-
renhata-2023

Redacció

La IV 10K Cantallops de Massamagrell cerrará 
el V Circuit Caixa Popular l’Horta Nord

El pasado viernes 24 de mar-
zo se celebró en Puçol la 
ceremonia inaugural del 

V Circuito Caixa Popular l’Horta 
Nord, que arranca este próximo 
el 1 de abril en este municipio, 
y que finalizará un año más en 
Massamagrell el domingo 5 de 
noviembre.
  El acto estuvo presidido por la 
alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, 
y el vicepresidente tercero de la 
Mancomunitat y responsable del 
área de Deportes, Paco Gómez, 
alcalde de Massamagrell; junto a 
diferentes patrocinadores y res-
ponsables públicos de los muni-
cipios que conforman la Manco-

munitat de l’Horta Nord.
  Las inscripciones para acceder 
a la totalidad del Circuito estarán 
abiertas hasta el próximo miérco-
les 29 de marzo a las 23:59 horas 
y se pueden realizar a través del 
siguiente enlace: https://www.
cronorunner.com/inscripcion-
Circuito.php?ref=47 , aunque una 
vez terminado el plazo de inscrip-
ción a la totalidad del circuito, los 
interesados/as podrán apuntarse 
a la carrera que deseen en cual-
quier momento del año.
  Este mismo sábado 1 de abril 
se inaugurará el V Circuito Caixa 
Popular Horta Nord con la cele-
bración del XXIII Gran Fons de 
Puçol. 

Las 10 pruebas que forman el cir-
cuito se disputarán a lo largo del 
año hasta llegar al domingo 5 de 
noviembre, donde la IV 10K de 
Massamagrell acogerá el último 
arco de meta por el que pasarán 
los runners.
   Este año además, está la nove-
dad del circuito joven, para in-
centivar y sumar nuevos atletas a 
esta práctica saludable con carre-
ras más cortas.
  El club de Atletismo Cantallops 
de Massamagrell, que organiza 
la última prueba, estuvo presen-
te en la gala, acompañados por 
el alcalde de Massamagrell, Paco 
Gómez, y del concejal de Seguri-
dad Ciudadana, Edmundo Boria.

Redacció

Alcalde y concejales  de Massamagrell en la presentación de la carrera

Homenaje a las 
víctimas del 
franquismo y de la 
Guerra Civil
El Ayuntamiento de Massamagrell 
ha rendido homenaje a las vícti-
mas de la Guerra Civil española y 
del franquismo en un acto celebra-
do en el Cementerio Municipal de 
la población este 28 de marzo.
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La pasada setmana tingué 
lloc una autèntica festa per 
a la juventut a La Pobla de 

Farnals: esports virtuals, ball, jocs 
de tot tipus i molta, molta diversió.
  Des de la regidoria d’infància i 
joventut dirigida per Dolors Fon-

testad i assistida per tota la plan-
tilla de l’ajuntament assignada 
a l’àrea es presentà a la població 
una oferta d’oci jove amb una in-
fraestructura pròpia, adaptada a 
les necessitats d’espai, seguretat, 
accessibilitat, connectivitat a les 

tecnologies actuals i respecte al 
veïnat ja que el local està deguda-
ment insonoritzat.
El lloc no fa les activitats: les acti-
vitats les fan els joves a través de 
tots els organismes municipals de 
participació. 

DESPRÉS DE MOLTS ANYS, S’OBRI AL PÚBLIC JOVE UN ESPAI DE REUNIÓ

Primeres activitats a la Llar Jove 
de La Pobla de Farnals

Redacció
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Rafelbunyol aprova el seu 
protocol contra l’assetjament 
sexual

L’Ajuntament de Rafelbunyol 
ha aprovat per unanimitat 
en el ple el “Protocol per a la 

detecció, prevenció i actuació en 
els supòsits d’assetjament sexual 
i assetjament per raó de sexe a 
l’ajuntament”
  El protocol vas insistir a ressaltar 
l’actitud de tolerància zero davant 
la violència de gènere i masclis-
ta en l’àmbit laboral, i davant les 
conductes d’assetjament sexual 
i l’assetjament per raó de sexe. A 
més, garanteix un espai laboral 
respectuós amb la dignitat de les 
persones i amb els drets fonamen-
tals que els corresponen. 
  L’Alcalde de Rafelbunyol, Fran 
López ha agraït “el treball realit-
zat pels sindicats, el personal tèc-
nic i les expertes en igualtat per 
elaborar un document que im-
pulse un ambient de treball lliure 
d’assetjament que significa fona-
mentalment el compromís de tots 
i totes per a no consentir aquest 
tipus de conductes”. 
  L’objectiu d’aquest document és 
definir les pautes que permeten 
previndre i evitar que es produïs-

quen situacions d’assetjament se-
xual i assetjament per raó de sexe, 
establir les mesures adequades 
per a identificar, investigar i infor-
mar una solució, si es produïren 
aquest tipus de situacions, i tam-
bé, garantir a les possibles vícti-
mes d’assetjament sexual o per raó 
de sexe l’acompanyament mèdic i 
psicològic. 
  Per a Alicia Piquer, regidora 
d’Igualtat de l’Ajuntament de Ra-
felbunyol, “suposa un pas més en 
la prevenció de determinades con-
ductes que victimitzen a les do-
nes pel fet de ser-ho. Amb aquest 
protocol, en cas d’assetjament 
sexual, les dones treballadores de 
l’Ajuntament de Rafelbunyol se 
sentiran protegides i acompan-
yades per la pròpia institució des 
que es produïsca la denúncia”. 
  Entre les mesures que contem-
pla s’inclouen fonamentalment 
l’organització d’una Unitat Confi-
dencial formada per personal de 
Recursos Humans i per represen-
tació sindical, i des de la qual es 
valorarà la idoneïtat de l’activació 
del Protocol. 

Ple municipal

La Pobla de Farnals rep 
un premi de la FEMP

L’Ajuntament de La Pobla 
de Farnals rep un premi 
de la Federación Española 

de Municipios y Províncias pel 
projecte dels serveis socials mu-
nicipal de “Xarxa Socioeducati-
va front l’absentisme”. La tècnic 
de menors de la Mancomunitat 
assignada al nostre ajuntament, 
Juani Ortega, ha explicat els de-
talls en una breu ponència front 
a les autoritats del Ministeri 
d’Educació, de la FEMP i regidors 
i tècnics d’altres municipis guar-
donats.
   En paraules de la regidora Mari 
Carmen Benlloch Tomás, es trac-
ta d’un programa que inclou tot el 
treball que es fa amb els menors 
que atenen els serveis socials 
municipals; un treball que in-
clou reforços escolars, escola de 
família, activitats de temps lliure, 
intervenció psicològica, aula de 
convivència i cursos d’habilitats 
socials. Una bateria d’accions que 
sense comptar amb les hores dels 
professionals està dotada amb 

32.000 euros.
Un premi molt convenient per 
a demostrar quant s’està fent en 
matèria social al nostre munici-
pi per a que les desigualtats no 
siguen un balast per al futur dels 
més menuts i vulnerables.

Redacció

Jocs 
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FELICES VACANCES DE 
SETMANA SANTA

En primer lloc batem 
amb una batedora de 
varetes la mantega 
amb el sucre cinc 
minuts. Afegim l’ou 
juntament amb 
l’essència de vainilla i 
batem fins que s’haja 
integrat. 

Després, tirem la 
farina a poc a poc i 
anem formant una 
massa blana però que 
no es pegue als dits, si 
la veiem molt seca li 
afegim una culleradeta 
de llet. Dividim en 

tantes porcions com 
colors vulguem fer. 
Tirem unes gotes de 
colorant i pastem 
cada bola de massa 
com si fora plastilina 
fins que vegem el 
color integrat. Ara, 
preparem uns papers 
de forn i estirem cada 
porció amb un corró 
entre dos, tapem i 
deixem refredar en la 
nevera 20 minutos. 

Precalfem el forn a 
170 °C amb calor a 
dalt i a baix. En aquest 
moment, agafem un 
tallador amb forma 
de conill de Pasqua o 
d’ou i anem tallant per 
despré col·locar-les en 
una safata amb paper 
de forn. 

Enfornem 18 minuts, 
traiem del forn i 
deixem reposar cinc 
minuts. Guau ja tenim 
llistes nostres galetes 
de pasqua.

RECEPTA:
Galetes de Pasqua en 

forma de conillet

Ingredients:

225 g de mantega 

175 g de sucre

1 ou L

1 cullerada de vainilla líquida

1 culleradeta de sal

2 culleradetes de llevat 

425 g de farina

1 culleradeta de llet

QUÈ PODEM FER PER PASQUA?
VOS PROPOSEM ALGUNS PLANS

Arriba la Setmana Santa i 
amb ella les vacances de 
Pasqua, els més xicotets 
poden gaudir de temps 
lliure. A més de poder 
realitzar alguna divertida 
recepta amb temàtica 
pasqüera, tal com us hem 
proposat des El Meridiano 
Kids, és moment de 
poder dur a terme moltes 
activitats.

Una d’elles pot ser anar 
a passejar o tindre una 
presa de contacte amb les 
nostres platges. També 
podem aventurar-nos en 
els nostres boscos, jardins 
i altres espais naturals. És 
bon moment per a caminar 
pels camps de l’horta o fer 
un recorregut en família 
amb bici. Visitar la platja de 
la Patacona, els camins del 
Carraixet, l’Hort de Trenor, 
les serres de Torrent o els 
boscos de Paterna, passant 

pel port de Catarroja o 
el parc de la Canaleta de 
Mislata. Comptem amb 
infinites possibilitats.

Anar al cinema, llegir un 
llibre o visitar els nostres 
museus, són activitats 
que no hem de deixar de 
fer. Museus com el del 
Palmito a Aldaia, el museu 
de l’Horta a Almàssera o el 
museu Comarcal de l’Horta 
Sud en Torrent.

No podem deixar 
d’esmentar que a la 
comarca tenen lloc 
celebracions de la Setmana 
Santa que podem acostar-
nos a conéixer per a saber 
més del nostre patrimoni 
festiu i cultural, com la 
de Benetússer o Torrent. 
També és bon moment 
per a conéixer edificis 
emblemàtics com el Castell 
d’Alaquàs o el Monestir 

del Puig. D’altra banda, si 
sou fans de pintar, retallar 
i pegar podeu dedicar 
un temps a realitzar 
manualitats desenvolupant 
la vostra imaginació i 
creativitat.

Una altra bona opció 
podria ser organitzar una 
festa de disfresses a casa 
amb amics o una vesprada 
de jocs de taula.

Encara que si el temps 
meteorològic ho permet, 
l’ideal és gaudir d’ell i 
valorar el que tenim, ja 
que fa no tant de temps, 
en concret 3 anys, ens vam 
haver de quedar a casa i 
veure el carrer des dels 
nostres balcons i finestres. 

Així que us convidem 
a gaudir de la Pasqua 
aprofitant el vostre temps 
lliure.

Tallers de Pasqua
11, 12, 13 i 14 d’abril. Temàtica 
sèries. Horari: De 9 a 13:30
De 12 a 16 anys. Llista d’espera

Taller de conversa en anglés
Horari: Dimecres de 19:30 a 20:30 
hores. Entrenament funcional i 
cal·listènia. 

Horari: Divendres de 17:30 a 19 
hores. A partir de 16 anys

Apunta’t al JOOP!
De 16 a 21 anys
Inscripcions al 673 696 005, E-mail: 
cij@alboraya.com, MD en Instagram

MES
ABRIL

ALBORAIA
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