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96 118 20 07-900 122 092
policialocal@paiporta.es
Ctra. Benetússer, 7

96 397 64 82-652 843 137
protecciocivil@paiporta.es
C/ Doctor Fleming, 30

Centre de Salut
96 342 54 50
96 342 54 60

Jutjat de Pau
96 397 12 22

Guàrdia Civil
96 397 32 48

Ecoparc

96 397 63 88
museu@paiporta.es
C/ Enrique Reig, 3

96 129 45 59
auditori@paiporta.es
C/ Jaume I, 19

96 397 21 15
esports@paiporta.es
C/ Literato Azorín

96 120 68 30

96 256 65 60

96 397 24 26
dp.epa@paiporta.es
Pl. Esglèsia de Sant Jordi, 10
CENTRE CULTURAL

96 397 12 22
dp.gabinet@paiporta.es
C/ València. Xalet de Catalá

96 195 01 85
espai@paiporta.es
C/ Convent, 43

96 120 60 35
96 120 59 55

CEIP Lluís Vives

Correus

CEIP Jaume I

Llar del Jubilat

96 256 52 30
96 256 68 30

687 88 56 87

CEIP Rosa Serrano

Aguas Potables
Paiporta

CC La Inmaculada

96 397 14 85

96 397 24 74
agenciacolocacion@paiporta.es
C/ Santa Ana, 35

96 120 58 30
96 397 11 53

96 397 09 87
96 397 10 07

Piscina Coberta
96 397 98 54
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Sumari
Especial Falles
Comencen les Falles, però la festa
porta encesa des de fa mesos. El BIM
ofereix la programació, una vista enrere a uns mesos d’activitat intensa,
les fotos de falleres majors, falleres
majors infantils i presidents, i les
falleres majors del poble, màximes
representants de la festa. P13-20

Descobrim el patrimoni

Pressupost General 2016

Sabies que l’actual llar del jubilat
era una escola? En #DescObrimPaiporta recordem la història d’un
edifici construït en 1865, antiga seu
del Col·legi Patronato, on van estudiar moltes xiquetes i xiquets que
també començaven a treballar. P21

El nou equip de govern va aprovar
el 9 de febrer el Pressupost General
2016, uns comptes que augmenten
la despesa en Benestar Social, Ocupació, Educació i Cultura. Els tres
grups del govern van votar a favor,
mentre que el PP es va oposar, i Ciudadanos es va abstenir. P4

Obri el Mercat Municipal
Després d’anys de retard i defectes
en el projecte inicial, el 18 de març
obrirà les seues portes el nou Mercat Municipal. També han sigut remodelats els carrers adjacents i la
Plaça Cervantes. P9

Innovació educativa

Malnoms de dones i treball
Els malnoms són història oral viva
de Paiporta, i en aquest número, i
amb motiu de la celebració del Dia
de la Dona el passat 8 de Març, recordem famílies marcades per les
professions de les dones. Coneixeu a
Josefa La Sena, Elvira la de la Fàbrica o Amparo la Caguerera? P12

Guerra contra els excrements
Els excrements dels gossos són una
gran molèstia per al veïnat de Paiporta. L’Ajuntament ha iniciat una
campanya per conscienciar i facilitar-ne la recollida. P10

Òpera, corals i suport entre estudiants són algunes de les propostes
d’innovació educativa als centres
de Paiporta. Perquè educar és molt
més que aprendre la lliçó . P15

Paiporta s’associa: CSA Al Vent
De l’esperit del 15M ha sorgit a Paiporta el CSA Al Vent, un espai de llibertat i consciència, amb activitats
obertes a la participació. P26

Entrevista a Xavi Castillo
La regidoria de Cultura presenta
una programació per als pròxims
mesos amb cinema per als menuts
i per als que no ho són tant, teatre,
exposicions, tallers i artistes com
Xavi Castillo, amb qui hem pogut
xarrar sobre el seu art i la seua
visió de la funció del teatre. P6
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Pressupost 2016

Els primers comptes d’un nou projecte
El pressupost per a l’any 2016 de
l’Ajuntament de Paiporta plasma en
xifres les intencions del nou equip
de govern. Els seus responsables
han insistit en la necessitat de canviar certes dinàmiques i modificar
el model de gestió, i això s’ha vist
reflectit en els números que han de
marcar la política paiportina per a
aquest any.
Augmenten les partides destinades
a millorar els serveis i crear-ne altres nous, i les subvencions a veïnes i
veïns i associacions. L’objectiu és que
els diners dels impostos recaiguen en
beneficis per a les persones, evitant
que una part important del pressupost anual acabe en mans dels bancs.

La previsió d’ingressos es
realitza amb criteris tècnics
i guarda les proporcions normals dels ajuntaments. La
major part de la recaptació
prové d’impostos com l’IBI,
el de Vehicles, plusvàlues o
l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). La resta es reparteix entre les taxes i preus públics, com la taxa de fem, i les
transferències que fa l’Estat a
les administracions locals.

Per això, i amb les limitacions imposades per la Llei de pressupostos,
calia amortitzar deute abans de finalitzar el 2015, amb els estalvis, alliberant crèdit per al nou any. La decisió
pressa per l’equip de govern ha fet
possible un pressupost que col·loca a
les persones al centre de la política.

Baixa el deute
Tot i que l’endeutament és una ferramenta habitual de les administracions públiques, en 2015 l’actual
equip de govern va amortitzar 1,8
milions per a restar la càrrega d’interessos i destinar més diners a contractar personal, oferir un millor servei i augmentar les subvencions.

La regidoria de Benestar
estava mancada de personal, amb molts expedients
per revisar. Per això s’ha
reforçat, i es contractarà un treballador social
més en 2016. Amb el nou
pressupost, es posaran en
marxa polítiques d’igualtat i un pla de prevenció de
drogodependències.

Paiporta estrenarà un pla
d’ocupació local que donarà treball a 21 persones
en risc d’exclusió. Per tal
d’atendre altres grups
afectats per una alta taxa
d’atur, es concediran 9
beques a joves titulats.
Es mantindran la resta de
plans promoguts junt a altres institucions.

En Educació, l’increment
del 48% del pressupost
ve donat, entre d’altres
factors, per la inversió en
les beques de gratuïtat de
llibres de text #XarxaLlibres, i la multiplicació per
cinc dels fons destinats al
manteniment dels centres
educatius, que passa de
15.000 a 79.000 euros.

el nostre poble
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“La voluntat de canvi en xifres”
El Pressupost General 2016 es va aprovar el passat 9 de febrer.
Des de l’equip de govern, es van qualificar aquestos comptes com
“la voluntat del canvi en xifres”, segons va exposar Beatriz Jiménez, regidora d’Hisenda i Administració General, qui va afegir que
s’havien acabat “les polítiques a curt termini a la recerca de rendibilitat política” que havien marcat l’acció del govern anterior. Per a
la responsable de Cooperació Social i Voluntariat, Isabel Martínez,
els comptes són “realistes i deixen clara la tendència: el primer
són les persones”. En el seu torn de paraula, el regidor de Cultura,
Alberto Torralba, va destacar que el pressupost ha sigut “fruit del
consens dels tres grups” de l’equip de govern, i “demostren que,
quan hi ha metes majors, en aquest cas, ajudar a la ciutadania, no
hi ha tanques que les impedisquen”.

Són les persones les que
presten serveis. Per això el
capítol de personal és principal. La proporció és l’habitual.
Les despeses de bens són les
compres, mentre que les financeres computen el cost
anual dels crèdits. Quasi no hi
ha inversió com a estratègia
de redacció del pressupost,
perquè aquest capítol pot incrementar-se al liquidar els
comptes de 2015.

Bona part de l’increment
en Cultura es deu a la
unificació del pagament
dels subministraments i
reparacions en la mateixa
Regidoria. La resta correspon a una aposta per
una programació ambiciosa, que faça més atractiva
una oferta que havia perdut força entre el públic.

La Regidoria d’Urbanisme és una de les que veu
reduïda la seua dotació,
malgrat que inclou noves despeses com les de
senyalització, i l’elaboració d’un Pla de Mobilitat
que fixarà les bases d’una
Paiporta més amable per
a totes i tots, sostenible i
saludable.

L’increment en Joventut i
Esports es deu, entre d’altres, a un nou pla d’ajudes als clubs esportius de
Paiporta de 30.000 euros
en total, al qual s’accedirà
de manera transparent i
igualitària. A més, la consignació en Joventut es
gastarà amb una orientació clara i concreta.

En Modernització, el pressupost es manté, però
s’ha aconseguit posar en
marxa la web de transparència, s’ha contractat
una cap de servei, s’ha renovat el sistema informàtic de l’Ajuntament i s’ha
fet una aposta definitiva
per l’administració electrònica i sense paper.
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“Hem de continuar lluitant per la llibertat d’expressió”
Entrevista a Xavi Castillo
Xavi Castillo i la companyia Pot de Plom
visitaran Paiporta el 28 de maig amb l’espectacle ‘Veriueu-ho’, el monòleg en què
l’inclassificable i políticament incorrecte
actor d’Alcoi porta a terme el seu ‘teatre d’investigació’. L’actualitat nodreix la
seua crítica ferotge a la classe política
dels últims temps, tacada de corrupció.
La vocació teatral de Xavi Castillo es va
despertar a Alcoi i, tot i que també ha
fet “coses més serioses”, sempre li han
atret els gags d’Els Joglars, Dagoll Dagom o Pepe Rubianes.
Has definit ‘Veriueu-ho’ com teatre
d’investigació, què és exactament això?
Això de teatre d’investigació és una conya. És fer el teatre que hem fet tota la
vida: sàtira i paròdies de l’actualitat.
Són eixes bromes que al final van quedant-se, com l’’això ho pague jo!’. Es
converteix en un segell del que fem.
En alguns temes sí que heu investigat
més, com el cas de la destrucció de
l’Horta o l’Aeroport de Castelló.
Sí, però depèn del cas. Jo ho enfoque tot des de la conya. Hi ha
peces en vídeo en què hem fet
un treball quasi periodístic.
Som un equip humil i limitat,
però de vegades hem fet coses paregudes al que fa ‘El
Intermedio’. Ho hem fet
d’una manera molt espontània, perquè el cos
t’ho demana. Això ha
provocat també que el
‘Veriueu-ho’ haja tingut una vida llarga,
perquè hem gravat
vídeos, ho hem fet en
teatre, en banda... I
últimament ha derivat en ‘Xavi Castillo
News’, vídeos un

poc més curts. Tot això té un sentit dins
del teatre que fem.
Com t’inspires, llegint diaris?
Ve de molts llocs, d’una cosa més general. M’agrada molt el diari, el paper
físic, per al teatre. Després, l’actualitat
m’arriba de totes bandes, del Twitter, del
Facebook, xarrant amb la gent, o veient
la televisió mentres dine. Tinc la mateixa
informació que tot el món, però clar, al
fer la broma, adquireix altra dimensió.
Com veus als nous dirigents valencians? Són ‘caricaturitzables’?
Veig que ha canviat molt el tema, se’ls
veu altre tarannà. Es pot dir que moltíssima gent ha agraït este canvi. Tu imagina’t tot el que està eixint, anys i anys
d’impunitat total. No és que no faça broma de Ribó, de Mónica Oltra o Ximo Puig.
Si hi ha alguna cosa divertida, la comentes. El tema no és que ara toca fer broma d’estos, al menys, per a
mi no ho és. A mi em
continua agradant
fer
broma
d’allò
m é s
bèstia,
tot
el
que està
eixint en
l’ O p e r a c i ó
Taula, Marcos Benavent,
Camps, que
torna
a
a p a rè i x e r.
Tot
això
continua
sent

molt potent, perquè és molt teatral.
Ens pots avançar com serà el ‘Veriueu-ho’ a Paiporta?
No tinc ni idea. Hi ha personatges que
van mantenint-se, paròdies que es queden. Però la corrupció és tan bèstia, que
potser ens trobem amb coses inesperades. A Rita la tenia aparcada, però l’he
hagut de ressuscitar!
Parlant de sàtira, com veus les Falles?
A mi sempre m’han agradat. De menut
vivia a Alcoi, però la meua germana,
que estudiava a València, em portava a
veure-les totes, i m’agradaven molt. És
veritat que tenen un component satíric
que, si es poguera mantindre, seria genial. Sóc molt amant de les falles que fa
Na Jordana, que tenen molta crítica,
o Arrancapins, que són molt canyeros. Després està la part rància,
folklòrica, coenta, antiga. Però
passa amb tot, també els Moros
i
Cristians
d’Alcoi
tenen una
part inaguantable.
Com veus hui
en dia l’humor? Què et pareixen
casos com el dels titellaires detinguts de Madrid?
Hem de continuar lluitant per
la llibertat d’expressió. Hi ha
una corrent reaccionària i que
té molta ràbia pel creixement
de l’esquerra, i el primer que
es veu afectat són els drets fonamentals, com és la llibertat
d’expressió. Queda demostrat, per exemple, amb l’aprovació de la Llei Mordassa.
Hem de continuar lluitant.

el nostre poble

PROGRAMACIÓ CULTURAL

7

d’abril a juliol de 2016

diumenge17 d’abril, 19:00 h.

dissabte 23 d’abril,19:00 h.

divendres 29 d’abril, 22:30 h.

ADRIÁN FERRER

DÍAS DE NOCILLA
Y MAGIA

POLÍTICAMENT
INCORRECTE

INNERLAND

PALMERAS EN
LA NIEVE

Tots els públics · preu únic: 3 €

Grup de Teatre Lliure
Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït: 3 €)

Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït: 3 €)

música

Nacho Diago

Art of Brass Valencia
teatre

Tots els públics · entrada gratuïta

música

Pianista

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

dissabte 11 de juny, 22:30 h.

BODAS DE
SANGRE

PEP BOTIFARRA
& PAU CHÀFER

VERIUEU-HO

KUNG FU
PANDA 3

IMPRO
VERSIÓN 2al cubo

Saga Producciones
Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït: 3 €)

Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït: 3 €)

XAVI CASTILLO
Pot de Plom

Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït: 3 €)

Tots els públics · preu únic: 3 €

cinema

diumenge 5 de juny, 18:00 h.

teatre

dissabte 28 de maig, 22:30 h.
els nostres cantautors

dissabte 21 de maig, 19:00 h.

teatre

dissabte 7 de maig, 19:00 h.

Teatro Instantáneo

Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït: 3 €)

teatre

diumenge 10 d’abril, 19:00 h.
diumenge màgic

dissabte 9 d’abril, 19:00 h.

cinema

L’ AUDITORI MUNICIPAL

MUSEU DE LA RAJOLERIA

EXPOSICIÓ + TALLER
del 7 al 16 d’abril

EXPOSICIÓ
del 15 al 30 d’abril

EXPOSICIÓ
del 10 al 26 de maig

TALLERS
de l’11 al 26 de maig

EXPOSICIÓ
del 30 de maig al 3 de juny

AL TALL, 35
ANYS DE MÚSICA
MEDITERRÀNEA

EXPERIMENTS DE LA
LEGIÓ CÒNDOR A
L’ ALT MAESTRAT, 1938

CONNECTATS PEL
VALENCIÀ

DOBLATGE

11 i 12 de maig

CENTRE DE
FORMACIÓ DE
PERSONES ADULTES
DE PAIPORTA

del 13 al 26 de maig

CONNECTATS PEL
VALENCIÀ

Taller del 12 al 15 d’abril

BALLS TRADICIONALS

i
TALLERS EN EL MUSEU
ELS DIUMENGES...

EXPOSICIÓ
del 9 al 16 de juny

TALLER
del 3 al 10 de juny

EXPOSICIÓ + TALLER
del 23 de juny al 22 de juliol

ASSOCIACIÓ DE
AMAS DE CASA Y
CONSUMIDORES
TYRIUS

TALLER DIDÀCTIC
AMB LLANA DE
FELTRE

ASSOCIACIÓ DE
PINTORS ARTÍSTICS
DE PAIPORTA
Taller del 5 al 22 de juliol

PINTURA CREATIVA

Tallers per a xiquets i xiquetes, acompanyats per
algún familiar, en la sala annexa del Museu pel
matí. Incripcions i més informació en el Museu
de la Rajoleria (96 397 63 88).

24 d’abril: TALLER D’INSTRUMENTS MUSICALS
22 de maig: TALLER DE RAKÚ
12 de juny: TALLER DE MODELATGE EN CUIR
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Innovació educativa a les aules de Paiporta
Els centres educatius del poble porten endavant projectes com ‘L’ESO canta amb cor’, Pigmalion
o LÒVA, que tracten d’ensenyar valors més enllà de les assignatures convencionals
del resultat final. Allò més important
és el camí que recorre l’alumnat, i no
tant el resultat.

L’alumnat de sisè de Primària del
CEIP Rosa Serrano de Paiporta participa al llarg de tot el curs 20152016 en el projecte LÒVA (L’Òpera,
un Vehicle d’Aprenentatge). Aquest
programa té com a objectiu ensenyar
valors més enllà de les assignatures
convencionals a través de la creació,
des de zero, d’una òpera. La representació final està prevista per al 21
de juny a l’Auditori Municipal de Paiporta.
Les xiquetes i xiquets participants
s’ho estan fent tot. Des de l’argument
de l’obra fins al vestuari, el guió, la
música, la promoció, la recerca de
patrocinadors, i fins i tot, les entrevistes amb la premsa. La seua feina
compta amb l’ajuda de la professora
de Música, Mari Carmen Santacruz,
i amb el vist i plau i el suport de tota
la comunitat educativa. Però qui porta la veu cantant a l’hora d’explicar
el projecte és Maria Sánchez, cap de
Producció. Té tan sols 11 anys però
contesta amb seguretat, convençuda de la tasca que realitzen des de
fa mesos.
Un dels primers pasos que va pegar el projecte fou la tria de les professions de cadascú. Per a entendre l’organització d’una companyia
d’òpera, els va visitar un director,
Josep Escandell, per a explicar-los

les diferents professionals que hi intervenien. I a partir d’aquest punt, va
arribar la tria. També han rebut visites com la de Rosa Serrano, que els
va explicar el procés d’escriptura, el
cantant, Xavi Landete, o el compositor, Mario Llorente.
Altre pas important fou la tria de la
temàtica. L’alumnat en assemblea va
expressar les seues inquietuds, que
anaven “relacionades amb la convivència familiar i la felicitat, que la
família estiga unida”, explica Maria
Sánchez, la cap de producció de la
companyia A-mi-la-do, el nom que
varen triar per a la companyia entre
totes i tots.
El projecte LÒVA té com a objectius principals l’aprenentatge de la
importància de col·laborar i treballar en equip, el fet d’arriscar per a
aprendre a través de l’experiència, la
utilització de les metàfores com una
eina per a aprofundir en la comprensió, tant en classe com en la vida, donar a les xiquetes i xiquets un motiu
important per a escriure, aprendre a
expressar-se i reflexionar amb sinceritat, assumir les diferents responsabilitats de les professions d’una
companyia professional, crear un
treball original centrat en l’alumnat
i, per últim, destacar la importància
del procés d’aprenentatge enfront

Aquest projecte educatiu centrat en
el desenvolupament emocional, social i cognitiu dels alumnes fou en
un primer moment una iniciativa del
Teatro Real de Madrid, on la iniciativa ja porta anys reproduïnt-se. En
els últims temps, al País Valencià
han pres la iniciativa el Palau Reina
Sofia i el CEFIRE de Xàtiva, des d’on
es va llençar la proposta en el curs
passat, a la que varen respondre uns
pocs centres. Enguany ha arribat fins
a 16 centres educatius, entre els que
es troba el Rosa Serrano de Paiporta.
Aquesta col·legi públic ha fet de la
necessitat virtut ja que, amb unes
instal·lacions manifestament millorables al tractar-se d’un centre configurat totalment amb aules prefabricades mentre s’acaben les obres
en la seua ubicació tradicional, porten endavant infinitat de projectes
innovadors que involucren a tota la
comunitat educativa.

Cant per la igualtat i
suport entre alumnes
LÒVA no és l’únic innovador. L’alumnat de l’IES La Sénia, junt a la coral
de la Unió Musical de Paiporta i el
cor de Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV), van participar en el
projecte ‘L’ESO canta amb cor’, una
iniciativa interdisciplinar al voltant
del 8 de Març, Dia Internacional de
la Dona. Les i els cantaires han rebut
formació sobre igualtat i lluita contra
la violència de gènere, han dissenyat
el logotip, han fet les samarretes, i
han actuat junt a centres de Benissa
i Cullera en el tancament de l’activitat, el passat 6 de març. També a
La Sénia s’ha implantat el programa
Pigmalió, en què l’alumnat es dóna
suport mutu.

el nostre poble
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El nou mercat ja és una realitat
La instal·lació obrirà les seues portes el 18 de març després d’anys de retard

Després d’anys d’espera, la ciutadania
de Paiporta per fi podrà recuperar un
Mercat Municipal digne i al 100% de la
seua capacitat. Des del 18 de març es
podrà començar a fer servir una instal·lació molt esperada, i que ha patit un
retard escandalós a causa de defectes
en el projecte inicial, fallides de les empreses adjudicatàries, i una planificació
nefasta del Pla Confiança impulsat per
l’anterior govern de la Generalitat.
Les obres del mercat incloïen també la
remodelació de la Plaça Cervantes i els
carrers adjacents, Constitució i Doctor
Cajal, que després de molt de temps
també han quedat reoberts.
El Mercat ha pegat un canvi radical, de
dalt a baix. En l’exterior predomina el vidre i els elements estètics i d’eficiència
energètica que l’han de fer més sostenible. Pel lloc on es troba situat, per la
seua importància en la història de Paiporta i pel seu paper clau en la dinamització comercial que han de fer d’ell una
infraestructura emblemàtica, era una
infraestructura molt esperada.
A més, el nou edifici comptarà amb una
sala polivalent i multiusos d’uns 85 metres quadrats que està destinada a ser un

al·licient per a atreure a nous consumidors i consumidores.
L’obra del nou mercat ha patit múltiples
retards en la seua execució atribuïbles,
en part, a entrebancs administratius provocats per defectes en el projecte inicial,
i a una mala planificació del Pla Especial
de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, el conegut com ‘Pla Confiança’, impulsat per
la Generalitat Valenciana durant la presidència de Francisco Camps.

Un entorn més amable
La renovació també ha arribat a l’entorn del mercat, ara zona de vianants
i amb plataforma única. D’aquesta
manera es pretén descongestionar
de trànsit una àrea de carrers estrets
que antigament comptava amb voreres quasi impracticables.

Així, un projecte que es va iniciar en 2009,
no va veure començar les obres definitives fins a març de 2014 a causa de diferents inconvenients, entre els quals
es trobaren l’entrada en concurs de creditors de la primera empresa adjudicatària, i retards en les obres sol·licitades
per l’anterior equip de govern per a poder celebrar actes festius que han motivat que s’haja doblat el temps estimat
per a posar l’equipament en marxa.
Finalment, en 2014 es va prometre que la
inauguració es produiria un any després,
però la mateixa no arribarà fins a aquest
2016. L’errada més greu del projecte inicial fou l’absència d’un centre de transformació per a abastir la instal·lació de
la línia de mitja tensió necessària per al
funcionament d’ascensors, refrigeració
o càmeres frigorífiques.
El nou equip de govern ha agilitzat al
màxim les gestions per avançar l’obertura, sempre en contacte directe amb els
comerciants, que han patit un calvari en
la instal·lació prefabricada de la Plaça 3
d’Abril. Per tal d’explicar-los a ells i a la
ciutadania en general l’estat de les gestions, es va portar a terme una assemblea informativa oberta al febrer.
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Campanya per la recollida d’excrements canins
L’Ajuntament repartirà bosses i informació per a conscienciar a la població
Els excrements de gosses i gossos són
un problema a Paiporta. Per això, la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient
i Sostenibilitat ha iniciat una campanya
de conscienciació amb tres fronts: informació, participació i ferramentes per
a que els propietaris de mascotes no
embruten els carrers amb residus que,
a més de desagradables, són perillosos
per a la salut.
L’objectiu és que el veïnat tinga més
cura a l’hora de recollir els excrements
dels seus gossos i gosses, informar a
la població per tal de conscienciar-la, i
dotar-la de les ferramentes necessàries
per a que no s’abandonen els excrements.
En aquest sentit, en breu es repartiran
més de 10.000 tríptics amb tota la informació relativa a la perillositat d’aquestos residus, que són font de contagi de
malalties per a persones i animals, i

també a les sancions previstes en l’Ordenança de Convivència Ciutadana. Deixar
els excrements de la mascota abandonats al carrer no sols embruta, també
pot comportar multes que van dels 300
als 3.000 euros.
Abans d’arribar a eixe punt, es pretén donar una oportunitat als propietaris, i es
repartiran bosses i porta-bosses, que es
podran recollir a la seu de l’empresa pública ESPAI (C/ Convent 43). Tan sols s’ha
de presentar el DNI i la targeta sanitària
de la mascota
A més, s’ha acondicionat, pel moment, un
dels parcs canins que hi havia a Paiporta, el de Villa Amparo. Allà s’ha instal·lat
una tanca d’1,8 metres on hi havia una de
només 1 metre, per a que les mascotes
no puguen eixir-se’n i afavorir la millor
convivència entre usuaris de les zones
verdes del poble.

Els nous jocs infantils de
La Casota s’estrenen en breu

Tres noves agents per al cos de
Policia Local de Paiporta

Les xiquetes i xiquets de Paiporta tindran a la seua disposició en acabar les festes de Falles les noves atraccions del
parc de la Plaça La Casota. Les instal·lacions compten amb
dues zones de jocs diferenciades en funció de l’edat. A més
dels jocs, s’ha renovat també el sòl i l’entorn de les mateixes.
Aquesta actuació s’ha sufragat amb part de la subvenció de
890.000 euros per a inversió sostenible concedida a finals de
l’any passat per la Diputació de València. La renovació de jocs
no es quedarà al Parc de La Casota, sinó que continuarà en
les próximes setmanes a la Plaça Itàlia i els jardins de Villa
Amparo.

El cos de Policia Local de Paiporta ha incorporat els últims
mesos tres noves agents. L’objectiu amb la contractació de
tres dones era compensar un cos en què la immensa majoria són homes, i suplir els agents que havien acabat la seua
comissió de serveis. Aquestes tres noves agents estan especialment formades en la lluita contra la violència masclista i
la prevenció d’aquesta xacra social, que requereix capacitats
específiques a l’hora d’ajudar a les víctimes. Malauradament,
a Paiporta hi ha un gran nombre de dones amenaçades i amb
ordres d’allunyament. La seua entrada en el servei permetrà,
a més, que sempre hi haja una dona en cada torn de servei,
cosa que permetrà oferir un servei més complet.
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La Mesa de Cooperació Social avança

Augmenta el pressupost per a emergència social i es treballa en nous projectes
partides creades compten amb noves línies
de subvenció públiques, obertes a la concurrència competitiva, que contemplen tant una
línia de despeses de capital per 15.000 euros
que puga subvencionar l’acondicionament de
locals, com altres línies que contemplen despeses corrents, com projectes concrets de
formació, reforç escolar dels menuts o projectes de reinserció adaptats.

Continua la dinàmica de treball entre la Regidoria de Cooperació
Social i Voluntariat i les entitats benèficoassistencials presents
en la Mesa de Cooperació. En les últimes convocatòries, s’ha presentat el pressupost, que puja, i s’ha estretat la col·laboració amb
la Regidoria d’Ocupació.
En la reunió de febrer, la regidora de l’àrea, Isabel Martínez, va comunicar les consignacions pressupostàries previstes per al vigent
exercici. Dels 54.000 euros en ajudes a la Cooperació Social, les

Benestar posa en marxa un pla
d’atenció a persones immigrants
La Regidoria de Benestar Social
posarà en marxa un pla d’atenció
a les persones immigrants. La mesura va quedar aprovada per unanimitat de tots els grups polítics de la
Corporació Municipal en el ple del
passat 25 de febrer. Aquest Pla implicarà la posada en marxa de tota
una sèrie de mesures per a promoure la integració social, laboral
i personal de la població immigrant
mitjançant el desenvolupament de
mesures que afavorisquen l’acolliment, la inserció social, l’assentament i la vida comunitària en condicions d’igualtat.
El pla es materialitzarà en un programa municipal d’accions que
permetrà optar a subvencions per
portar-les endavant.

Malgrat la crisi econòmica, a Paiporta ha pujat el percentatge de
persones immigrants, que actualment són el 7% de la població total,
és a dir, 1.812 homes, dones, xiquetes i xiquets. Aquestes persones
provenen de 71 països diferents.
Segons les dades facilitades per la
regidora de Benestar Social, Maribel Albalat, durant el ple en què
va quedar aprovada la creació del
Pla, un 50% d’aquestes persones
tenen entre 30 i 50 anys, és a dir, es
considera població activa. Aquest
col·lectiu, com altres, té unes necessitats específiques quant a
orientació, assessorament, acollida, educació, i intervenció social,
si fóra necessària, o resposta a les
seues dificultats comunes.

En la trobada de gener, la Mesa va començar
l’estudi d’un conveni amb Càritas i Creu Roja
a Paiporta amb l’objectiu de donar suport per
al transport i recepció de les entregues periòdiques del Banc d’Aliments a aquestes entitats. A la reunió de febrer, va assistir el regidor d’Ocupació, Vicent Ciscar, per informar de
l’oferta del Centre d’Ocupació, al temps que
va escoltar les propostes de Càritas i Creu
Roja: Formació basada en “prioritats per viure”, enfocada en aspectes com hàbits d’higiene, hàbits saludables d’alimentació, cuina
i estalvi domèstic, i formació basada en la
reinserció laboral.

Paiporta aposta per les
polítiques d’igualtat
Altra de les línies d’actuació que s’ha marcat la Regidoria de Benestar Social és la
d’apostar de manera decidida per les polítiques d’igualtat entre homes i dones que,
a ulls del nou equip de govern, havien estat
abandonades en legislatures anteriors. La
lluita per la igualtat es considera com una
de les assignatures pendents de la nostra
societat, atesa la discriminació que pateixen les dones en àmbits com el laboral.
Així, s’ha reactivat el Consell de la Dona,
ens consultiu amb representació de la societat civil i tots els partits polítics, així com
sindicats. El Consell ha estat consultat per
a la programació de les activitats del Dia
de la Dona, entre l’1 i l’11 de març. Les polítiques d’igualtat de l’Ajuntament quedaran plasmades en un Pla i, per posar-lo en
pràctica, es contractarà a un tècnic o tècnica, que s’incorporarà a l’àrea de Benestar
Social.
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Malnoms de Paiporta

El 8 de març celebrem el Dia Internacional de la Dona Treballadora, per aquest motiu anem a dedicar aquest espai
a tres dones, que precisament van adquirir el seu malnom per temes laborals de manera directa o indirecta. Era
freqüent que els oficis, així com les activitats professionals foren l’excusa per als malnoms, així trobem alguns exemples com: Miguel el Llimonero, Carmen la Polimentadora, Miguel el Carnicer, José Andrés el Forner etc…

Josefa Motes Paredes

Elvira Ruiz Pons

Més coneguda a Paiporta com
JOSEFA LA SENA

coneguda a Paiporta com
ELVIRA LA DE LA FÀBRICA

A ella el malnom li ve heretat de
la seua iaia, és la tercera generació. La seua iaia Maria la Ceba,
perquè es dedicava a fer botifarres
amb ceba per a vendre. Però quan
va passar a la seua mare, Dolores
Paredes Cruz, aquest malnom va
canviar, no se sap ben bé perquè,
a Sena, i Josefa així ho va heretar.

El seu malnom ve per l’ofici del seu pare,
Joaquín Ruiz que va ser encarregat, alhora que cuidava de la fàbrica de la seda de
Rafael Català. Per aquest motiu la seua
filla era coneguda com Elvira la de la fàbrica. Les seues filles i el seu fill no van
heretar el seu sobrenom.

Josefa Motes Paredes. Foto cedida per Manolo
Chirivella Motes. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Amparo Pastor Peris
Més coneguda a Paiporta com AMPARO LA
CAGUERERA
La seua família i ella mateixa es
dedicaven a arreplegar el fem de
les cavalleries, en aquella època
era freqüent que tothom tinguera a casa animals dedicats a les
tasques del camp. Per aquest
motiu havien oficis associats a
elles, com els herbassers que
distribuïen l’aliment als animals i
aquells que arreplegaven el fem
per a utilizar-ho com a adob. En
el cas d’Amparo per a femar el
planter dels moniatos que feia el
seu iaio José Pastor Peris a Albal, un producte que es conreava
molt, era barat i alhora omplia
l’estómac.
Amparo Pastor Peris i el seu home Isidro Rodríguez en l’Alqueria de
Mina, Paiporta 1927. Foto cedida per José Rodríguez Pastor. Arxiu
Museu de la Rajoleria.

Boda d’Elvira Ruiz Pons i Vicent Pascual Monfort, Paiporta
1945. Fotografia cedida per la família Pascual – Ruiz. Arxiu
Museu de la Rajoleria.

Volem agrair a totes les persones
que estan participant per a
recuperar part de la nostra
història ja que tota la informació
que ací apareix és fruit de la
recuperació de la memòria oral.
Si alguna persona està interessada a participar, solament ha d’enviar un correu a
museu@paiporta.es i explicar-nos la història del seu malnom o el de la seua família.

especial

falles

_2016
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FALLERA MAJOR
Paiporta 2016
SENYORETA

Cort d’Honor

ANDREA PUIG I SERRANO

Sonia Alonso i Segovia

Mairena Rodríguez i Navarro

Alba María Ortiz i Ruiz

FALLERA MAJOR INFANTIL
Paiporta 2016
XIQUETA

MARÍA PLAZA I TAMARIT

f alles

_2016
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Falleres i Fallers, Veïnes i Veïns de Paiporta:
Des d’estes línies em dirigisc per primera vegada a
vosaltres con a President Executiu de la Junta Local Fallera
de Paiporta.
Des d’ací aprofite l’ocasió per a invitar a tots els veïns
i veïnes de Paiporta i de fora d’ella, a gaudir de la nostra
festa, en honor al nostre Patró Sant Josep, amb convivència
i harmonia.
Una festa que amb la “plantà” i la “cremà” és veurà
culminat l’esforç de milers de fallers i falleres, que amb
la seua dedicació fan possible que tinguem en els nostres
carrers i places uns digníssims monuments fallers, una
grandiosa Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, una
gran Cavalcada del Ninot, “mascletaes”, etc.
Des d’ací volguera felicitar a les Falleres Majors de Paiporta,
Andrea i Maria i a la Cort d’Honor, Mairena, Alba i Sonia i,
sobretot, a tots els components d’esta Junta Local Fallera per este magnífic any que estem vivint junts.
A les comissions falleres, agrair-los a totes elles el formar esta gran família fallera, ja que gràcies a la seua
dedicació, any rere any, fan que Paiporta vibre un any més amb les seues falles.

Falla Jaume I

Juan Carlos Chirivella i Soriano
President Executiu de la JLF de Paiporta

Mª José Roca i Martínez
FALLERA MAJOR

Andrea Masueras i Salvador
FALLERA MAJOR INFANTIL

Raúl Pérez i Sabido
PRESIDENT

Rubén Masueras i Salvador
PRESIDENT INFANTIL

Falla Av. Francesc Ciscar - Plaça l’Església

Falla Sant Antoni i Adjacents
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f alles

_2016

Mireia Alfonso i Paredes
FALLERA MAJOR

José Javier Luzzy i López
PRESIDENT

Ainhoa Moya i Fernández
FALLERA MAJOR INFANTIL

Francesc Subías i Gutiérrez
PRESIDENT INFANTIL

Susana Marcos i Mezquita
FALLERA MAJOR

Isaac Ortí i Domingo
PRESIDENT

Amparo Alarcó i Pruñonosa
FALLERA MAJOR INFANTIL

Iván Romero i Waliño
PRESIDENT INFANTIL

f alles

Falla Plaça de Cervantes

Falla Verge dels Desemparats-Dr. Fleming

_2016

Cristina Roses i López
FALLERA MAJOR

Andrés Sánchez i Sánchez
PRESIDENT

Núria Garví i Serrano
FALLERA MAJOR INFANTIL

Natxo Justicia i Herráiz
PRESIDENT INFANTIL

Esperanza Muñoz i Paredes
FALLERA MAJOR

José Manuel Ciscar i Soriano
PRESIDENT

Paula Marí i de Jaime
FALLERA MAJOR INFANTIL

David Belda i Fernández
PRESIDENT INFANTIL
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Falla Mestre Serrano - Sant Francesc i Adj.
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Mireia Mandingorra i Soler
FALLERA MAJOR

José Vte. Peris i Navarro
PRESIDENT

Lydia Rodríguez i Pérez
FALLERA MAJOR INFANTIL

Carles Díaz i Pérez
PRESIDENT INFANTIL

Ja estem en

falles!

f alles

_2016
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programa

20

falles

_2016
_DISSABTE 12 DE MARÇ

21.30 hores
Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i Adj. Sopar i “chupinazo”.
23.00 hores
Falla Jaume I. Karaoke
Falla Verge dels Desemparats-Dr Fleming.
Discomòbil i “Nit del barret”.
Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i Adj. Macrodiscomòbil.
Falla Sant Antoni i Adj. Discomòbil a càrrec d’Ortola Show.
Falla Plaça de Cervantes. Disco-carpa.

_DILLUNS 14 DE MARÇ
21.00 hores
Mascletà nocturna a càrrec de la Falla Jaume I.
(Pirotècnia Elites Focs Artificials).
23.30 hores
Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i Adj. Macrodiscomòbil.

_DIMARTS 15 DE MARÇ
11.00 hores Falla Sant Antoni i Adj. Inflables
14.00 hores
Mascletà a càrrec de la Falla Sant Antoni i Adj.
(Pirotècnia Caballer FX).

_DIJOUS 17 DE MARÇ
10.00 hores Visita de la Junta Local als monuments fallers.
14.00 hores
Mascletà a càrrec de la Falla Verge dels Desamparats-Dr Fleming
(Pirotècnia Zarzoso d’Altura).
17.30 hores Visita de la Junta Local als monuments fallers.
20.30 hores Cremà de la Falla ALDIS Paiporta (C/ Sant Jordi, 3).
23.30 hores
Falla Jaume I. Gran discomòbil.
Falla Verge dels Desemparats-Dr Fleming. Macrodiscomòbil.
Falla Sant Antoni i Adjacents. Discomòbil d’Ortola Show.
Falla Plaça de Cervantes. Discomòbil.
00.00 hores
Falla Avinguda Francesc Ciscar - Plaça l’Església. Discomòbil
Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i Adj. Macrodiscomòbil.

_DIVENDRES 18 DE MARÇ
10.00 hores Falla Jaume I. Castell inflable .
14.00 hores Mascletà a càrrec de la Falla Plaça Cervantes
(Pirotècnia Hermanos Caballer).
18.00 hores Ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats.

18.00 hores
Falla Jaume I. Xocolatà
Falla Plaça l’Església. Berenar infantil
Falla Verge dels Desemparats-Dr Fleming. Berenar infantil oferit
pel President i la Fallera Major Infantil.

23.30 hores
Falla Jaume I. Gran discomòbil
Falla Verge dels Desemparats – Dr Fleming. Ball a càrrec de
l’Orquestra Danubios.
Falla Plaça de Cervantes. Ball amb l’Orquestra Agora.

22.30 hores Falla Sant Antoni i Adj. Discomòbil infantil d’Ortola Show.

00.00 hores
Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i Adjs. Ball amb l’Orquestra Roca.

23.00 hores Falla Jaume I. Show Drag Queen.

_DIMECRES 16 DE MARÇ

00.30 hores
Nit del Foc al Llit del Barranc, a càrrec de l’Ajuntament de PaiportaRegidoria de Cultura (Pirotècnia CaballerFX).
Falla Sant Antoni i Adj. Ball amb l’Orquestra La Retro.

11.00 hores Falla Jaume I. Jocs infantils.

_DISSABTE 19 DE MARÇ

14.00 hores
Mascletà a càrrec de la Falla Av. Francesc Ciscar - Plaça de
l’Església (Pirotècnia Zarzoso d’Altura).

12.00 hores Missa en honor a Sant Josep a l’església de Sant Jordi

19.00 hores
Lliurament de premis a l’esplanada de l’Auditori Municipal.

14.30 hores Mascletà a càrrec de la Falla Mestre Serrano – Sant
Francesc i Adj. (Pirotècnica Aitana).

23.30 hores
Falla Jaume I. Gran discomòbil.
Falla Verge dels Desemparats-Dr Fleming. Discomòbil.
Falla Sant Antoni i Adj. Discomòbil d’Ortola Show.
Falla Plaça de Cervantes. Discomòbil.

16.00 hores Falla Jaume I. Inflables.

23.00 hores Visita de la Junta Local a la plantà dels monuments.
00.00 hores Falla Verge dels Desemparats-Dr Fleming. Discomòbil.

00.00 hores
Falla Avinguda Francesc Ciscar-Plaça l’Església. Discomòbil
Falla Mestre Serrano- Sant Francesc i Adj. Macrodiscomòbil.

13.00 hores Trasllat de la imatge de Sant Josep

18.00 hores
Falla Av. Francesc Ciscar-Plaça l’Església. Berenar infantil amb festa
Falla Sant Antoni i Adj. Berenar i festa infantil.
21.30 hores Cremà dels monuments fallers infantils.
22.00 hores Cremà del primer premi dels monuments fallers infantils.
00.00 hores Cremà dels monuments fallers.

NOTA: La Junta Local Fallera es reserva el dret de modificar qualsevol acte i horari. La cremà dels monumetns fallers es realitzarà segons estipulen les autoritats competents, excepte el
monument que obtinga el primer premi, que serà l’últim en cremar-se. Les mascletaes falleres en realitzaran al llit del barranc. En cas d’inclemències meteorològiques o baixada d’aigua, es
realitzarien al Carrer Jaume I i Sector II (recinte firal). Tots els actes estaran presidits per les falleres majors de Paiporta i amenitzats per l’acompanyament musical de la ‘Charanga La Trama’.
Junta Local Fallera de Paiporta convida a fallers i veïns a disfrutar de les nostres festes falleres.
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#DescObrimPaiporta
La Llar del Jubilat
l’hora de fer-se la foto de grup es
feia en la façana principal.
En 1988 l’edifici es va convertir en el
centre de reunió i activitats de jubilats i jubilades de Paiporta, després
que l’Ajuntament adquirira l’immoble a la família Tarazona-Moreno i
ho adeqüara per al seu ús actual.

Per a més informació:

L’edifici que hui alberga la llar del
jubilat situat en el carrer Convent,
10 cantonada amb el carrer Constitució, data de 1865. Es desconeix qui
va ser el mestre d’obres d’aquesta
magnífica casa de dues plantes. El
seu exterior destaca per les xicotetes rematades de pilastres en la
part superior de l’edifici i de l’encoixinat que presenta en la seua
façana. Pero, el més destacable és
l’arc de mig punt que dóna accés a
la casa.
Durant molts anys aquest edifici va
albergar el Col·legi Patronato, en
aquella època els xiquets i les xiquetes començaven a treballar molt
prompte o cuidaven dels seus germans xicotets perquè els seus pares
havien de treballar, per aquest motiu l’absentisme escolar era tan elevat. Per aquesta raó, molts deixaven

l’escola pública situada en el que
hui en dia és l’Ajuntament, per a
anar als col·legis com el Patronato,
on havien horaris més flexibles i especials per a aquells que treballaven, i allí podien aprendre les regles
bàsiques: llegir, escriure, sumar,
restar, multiplicar i dividir.
Professors com Don Antonio Ibáñez, que gaudia d’una gran estima
entre els seus alumnes, que els feia
dictats d’El Quixot, i alhora, en l’improvisat pati que era el barranc, es
convertia en el defensa del partit de
futbol. O Don Joaquín Renovell, al
qual se li va dedicar un carrer, igual
que a Donya Juana. Tots ells, entre
molts altres, formen part del record
escolar dels paiportins i paiportines.
L’accés al col·legi era pel carrer
Constitució i constava de diverses
aules dividides per nivells, però a

•

Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Terme Municipal.
Ajuntament de Paiporta.

•

Mirades sobre l’Horta Sud. Fundació per al desenvolupament
de l’Horta Sud, 2005.

•

Recuperació de la Memòria Oral
del Municipi. Museu de la Rajoleria de Paiporta.
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Augmenta l’ús de la Biblioteca Municipal
L’horari especial amb motiu dels exàmens dobla el nombre d’usuaris al gener
arribaren als 2.873. O el que és el
mateix, el públic que ha fet servir la
biblioteca pràcticament s’ha multiplicat per dos enguany. Si es posa
el focus en la quantitat d’estudiants
que s’han acostat al Centre Cultural
per a preparar els exàmens, s’ha
passat dels 138 en 2015 als 445 en
2016, és a dir, s’ha triplicat l’impacte.

La Biblioteca s’adapta a les necessitats de la població. Al gener es va
habilitar un horari especial d’exàmens, que va obtindre una gran
resposta en nombre d’usuaris i
usuàries.
Un informe tècnic del personal de la
Biblioteca Municipal xifra en 5.341

les persones que han fet ús de les
seues instal·lacions durant els dies
d’horari especial, entre l’11 i el 29 de
gener. La Biblioteca estava oberta
aquestes setmanes de 9.00 a 00.00
hores entre setmana, i fins a les
14.00 hores els dissabte. En el mateix mes, però en 2015, les xifres

Aitana Mas elogia el Portal de Transparència

La directora general de Transparència de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, va acudir
a la presentació del Portal de
Transparència de l’Ajuntament
de Paiporta el passat 11 de febrer. El portal, accessible a tra-

vés de l’adreça www.paiporta.es/
transparencia/, és una iniciativa
de la Regidoria de Modernització, Transparència i Participació
Ciutadana, que ha materialitzat
en una web l’aposta de l’equip
de govern per la gestió amb informació màxima per a la ciutadania. Mas va qualificar el portal
com “un dels millors entre les
administracions locals”. A la
web es poden consultar dades
econòmiques i de contractació
de l’Ajuntament, com són les nòmines de l’equip de govern, els
contractes del consistori amb
empreses, les subvencions a associacions, i molt més.

Dins de l’impuls per ampliar l’ús
d’aquesta instal·lació i convertir-la
en un espai útil i obert, la Regidoria
de Foment de les Arts Escèniques i
Biblioteca, al capdavant de la qual
es troba la regidora Teresa Verdú, ha
decidit ampliar els horaris d’obertura. Anteriorment, la Biblioteca estava oberta de 10.00 a 14.00 hores de
matins, i de 15.00 a 20.00 hores de
vesprada, mentre que els dissabte
obria de 10.30 a 13.30 hores. Ara s’ha
establert un horari continu de 9.00 a
21.00 hores entre setmana, i de 9.00
a 14.00 hores el cap de setmana.

Govern i oposició tindran
la mateixa informació
Les regidores i regidors de la corporació municipal tindran accés a
informació rellevant per a la seua
tasca de manera simultània. Així s’ha
decidit des del nou equip de Govern,
que ha facilitat a tots els càrrecs
electes de l’Ajuntament les targetes
que habitualment fan servir els responsables de cada àrea per accedir
als informes i la documentació de
comissions i plens. Paiporta és de
les poques localitats que han pres
aquesta mesura de transparència.
D’aquesta forma s’evita la impressió
de documentació o l’enviament de
grans quantitats d’arxius per correu
electrònic. Junt amb la targeta s’ha
repartit entre càrrecs electes i personal de l’Ajuntament una memòria
USB de 8 gigabytes per a que puguen
emmagatzemar documentació.
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Paiporta, capital del futbol femení valencià
Les seleccions autonòmiques juguen a El Palleter la segona fase del nacional
Sort desigual per a les seleccions
valencianes femenines en la segona fase del Campionat d’Espanya de
futbol disputada a Paiporta. L’estadi
El Palleter va acollir els enfrontaments contra galegues i madrilenyes, amb presència paiportina destacada, tant a la gespa com en les
banquetes.
En els partits disputats entre el 12 i
el 14 de febrer, les representants valencianes van gaudir d’un gran ambient i el suport incondicional de les
paiportines i els paiportins, així com
d’amants del futbol arribats de diferents punts de l’àrea metropolitana.
Paiporta comptava, a més, amb representació en els dos equips, la de
les futbolistes locals Sara Martínez,
en la sub-16, i Andrea Palacios, en la
sub-18. Els dos seleccionadors, José
Andrés Menchero ‘Menchi’i Santi Triguero, també són de Paiporta.

La selecció sub-16 no va aconseguir la classificació per a la fase final després de caure en la primera
jornada contra Madrid per 3-1, i no
abastir la renda de gols suficient en
l’última jornada contra Galícia (4-2).
En canvi, la selecció sub-18, la que
més difícil ho tenia, sí que va treure

Daniel Sánchez es corona campió
d’Espanya de billar a Paiporta

El Club Billar Paiporta fou per una
setmana pol d’atracció a escala
nacional del billar a tres bandes.
L’entitat paiportina va acollir amb
èxit un campionat d’Espanya en
què es van complir els pronòstics.
Daniel Sánchez, de la federació catalana, es va imposar en el LXXXII
Campionat d’Espanya de Billar a
tres bandes, disputat del 8 al 14 de
febrer en les instal·lacions del Club
de Billar Paiporta. 120 jugadors van
formar part de la prova. Del total

d’inscrits, 47 representaren la Comunitat Valenciana.
Sánchez va sumar el seu divuitè
títol en vèncer en la final a altre
català, Sergio Jiménez, pertanyent
al Club de Billar Paiporta. El podi
el van completar David Zapata, de
la federació murciana, i Alfonso
Legazpi de la federació madrilenya.
Dins de la participació valenciana
cal destacar el sisè lloc obtingut
pel jugador local Javier Palazón,
que va aconseguir la segona millor
mitja del torneig sols per darrere
del campió. A més, David Martinez,
del Club de Billar Montcada, va obtenir un meritori novè lloc, i s’ha
de destacar també la gran posició
de Luis Avallone, del Club de Billar
València, en la tretzena posició,
sols derrotat pel més tard campió
del torneig.

un bitllet per a la fase final amb dues
victòries brillants, contra Madrid (20), el dia 12, i contra Galícia, per 5-3,
el diumenge, resultat que els atorgava la diferència necessària de dos
gols. El partit fou d’emocions fortes
i va acabar amb una gran alegria de
les jugadores dirigides per Triguero.

Pagades les ajudes de
la Xarxa de Llibres
Durant la segona quinzena de febrer, l’Ajuntament de Paiporta va començar a fer efectius
els pagaments de la Xarxa de Llibres, el sistema de beques impulsat per la Generalitat
gràcies al qual s’arribarà a la gratuïtat total
dels llibres de text amb l’objectiu d’universalitzar al màxim el dret a l’educació.
Gràcies a aquest programa, les famílies rebran, al finalitzar el curs, fins a 200 euros per
xiqueta o xiquet per a fer front a les despeses
de llibres de text.
En el moment s’ha pagat el primer tram, de
fins a 100 euros. Els altres 100 es transferiran
a la tornada dels llibres a cada centre educatiu,
a partir del mes de juny.
L’ajuntament ha portat a terme tot el procés
de recollida de sol·licituds, que en el cas de
Paiporta han arribat a les 2.353 aprovades. El
consistori invertirà en aquest programa quasi
90.000 euros, que se sumaran a aportacions
iguals de Diputació i Generalitat.
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Exposició de fotos antigues al Centre Cultural
Paiporta recupera la seua memòria gràfica
El Centre Cultural acull una mostra de fotografies antigues. Ací hi ha un breu resum.
El Museu continua recollint imatges de la història del poble. Acudeix, les escanejaran i vos les tornaran
en perfecte estat.

Xaranga en festes de Sant Roc, 1965. Fons Associació Atzavara.

Disparà de les clavarieses de La Purísima, 1956. Foto cedida per Natalia Martínez. Fons Museu de la Rajoleria.

Família Delhom en les festes de Sant Roc, 1954. Foto cedida per
Amparo Delhom. Fons Museu de la Rajoleria.

Clavarieses de la Mare de Déu d’Agost, 1950. D’esquerra a dreta: 1 i 2. José Baviera i senyora, 3. Amparo Rua, 4. Juan Delhom.
Foto cedida per Amparo Delhom. Fons Museu de la Rajoleria.

Clavaris de Sant Roc. Foto cedida per José Antonio Delhom.
Fons Museu de la Rajoleria.

Processó del Crist, 1967. Foto cedida per Pepico Motes i
Pascual Gil. Fons Museu de la Rajoleria.

Processó del gos: Joaquín Martínez i Ramón Martí. Foto cedida
per Joaquín Martínez. Fons Museu de la Rajoleria.

Camp de tabac: 1. Amparo Yago, 2. Ramona Yago, 3. Carmen
Yago, 4. Ramón Yago, 5. Amalia Yago. Foto cedida per Ramón
Yago. Fons Museu de la Rajoleria.

Preparant un convit de boda. Foto cedida per Carmen Soriano.
Fons Museu de la Rajoleria.

Dia de Sant Vicent de Paul, 1961. Foto cedida per la família
Benlloch Sabater. Fons Museu de la Rajoleria.
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Treballadors i treballadores de la fàbrica de Rafael Català . Fons Associació Atzavara.

Treballadores de la fàbrica dels Catalans : 1. Maruja la payasa, 2. Amparo la payasa. Foto cedida per Amparo i Teresa Martínez. Fons Museu
de la Rajoleria.

Extracció d’aigua, pou nou. Foto cedida per José Sánchez.
Fondo Museu de la Rajoleria.

Concha Perpiñá al magatzem de Coll, 1942. Foto cedida
per Enrique Mateu. Fons Museu de la Rajoleria.

Reservat del Bar del Tort, 1957. D’esquerra a dreta: 1. Urbano Pardo, 2.
Vicente Martínez, 3. Pascual Bartual, 4. Antonio Tarazona. Foto cedida
per Natalia Martínez. Fons Museu de la Rajoleria.

Excursió al Penyal d’Ifach, classe de D. Antonio, 1953. Foto cedida per Joaquín Martínez. Fons Museu de la Rajoleria.

Festa de Sant Roc al casino, 1944. D’esquerra a dreta: 1. Consuelo Torres, 2. i 3. Matrimoni Cava, 4. Paca Micó, 5. Juan Torres, 6. Sesi Torres,
7. Miguel Torres, 8. Elena, 9. Martín. Foto cedida per Sesi Torres. Fons
Museu de la Rajoleria.

De camí a l’església el dia de la boda d’Amparo Paredes i Antonio Ortí,
1961. Foto cedida per Amparo Paredes. Fons Museu de la Rajoleria.

Bar de Joaquín Martínez, Ca el tort. D’esquerra a dreta: 1. Ramón el de cariñena, 2. Enrique Paredes, 3. Joaquín Martínez,
4. ?, 5. Rosa, 6. Tio Joaquinet, 7. Tio Pepe el llimonero, 8. Tío Silverio, 9.?, 10. Dionisio Alba. Foto cedida per Joaquín
Martínez. Fons Museu de la Rajoleria.
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Paiporta s’associa

CSA Al Vent, el 15M real i palpable

El Centre Social Autogestionat de Paiporta va nàixer de l’assemblea de maig del 2011 i es manté com un
espai lliure, feminista, i obert a tot tipus de col·lectius polítics, socials i creatius
Una de les derivades del 15M fou la proliferació de l’associacionisme. “Pensem
que va revolucionar el món associatiu al
nostre país”, explica Ernest, un dels representants del CSA Al Vent de Paiporta. Les persones que van decidir fundar
aquest espai autogestionat cercaven això,
un espai independent, amb normes establides per una assemblea oberta.
D’aquell impuls de “construir un punt
de trobada amb gent que treballa per un
món millor” naix aquest espai, que és físic, però també de confluència de voluntats. Al CSA Al Vent es respira llibertat,
reunió d’idees i punts de vista. Es dóna
cabuda a tot tipus d’iniciatives, amb unes
normes mínimes: És un espai feminista,
on no es discrimina per motius de sexe.
És un espai vegà, on no s’elabora menjar
amb carn. I és un lloc viu, on es realitzen
propostes de tot tipus, més o menys lúdiques, profundes o de reflexió, segons

l’activitat. Com es decideix la programació? Per assemblea i consens, mai per
votació. “No funcionem per majories”,
subratllen Ernest i Laura.

Després d’un any de vida, el CSA Al Vent
manté bona salut, en el sentit que les activitats compten amb participació de la
ciutadania. “Però nosaltres esperàvem
que s’enganxaria més gent a participar
en la gestió, en l’assemblea. I no ho hem
aconseguit en la mesura que volíem”,
apunta Laura. “Situant-nos en el context
actual, és tot un èxit”, afegeix Ernest. I la

veritat és que poques iniciatives d’aquest
tipus aguanten al pas del temps.
Han resistit, continuen oferint activitats
regulars i altres programades puntualment. Gràcies a les quotes dels socis,
que van dels 5 als 20 euros, “encara que
es té en compte la situació econòmica
de cadascú i no s’insisteix massa en el
pagament”, i al servei de bar, poden fer
front als 400 euros que necessiten cada
mes de lloguer, llum, aigua i despeses. I
tenen energia de sobres per a continuar
endavant, promovent la reflexió sobre la
situació actual, oferint un espai obert. I
conviden a totes i tots a les activitats regulars: Ioga, jam sessions, passejades
per l’Horta, i tota proposta que arribe
i s’aprove. El CSA Al Vent es troba al C/
Sant Roc 28. També els pots trobar en
l’enllaç següent: http://centresocialpaiporta.webnode.es/

12 lectures suggerides per la Biblioteca Municipal

LA LEGIÓN PERDIDA
Santiago Posteguillo

LA VÍSPERA DE CASI TODO
Víctor del Árbol
Premi Nadal 2016

HISTORIA DE UN CANALLA
Julia Navarro

ROSY & JOHN
Pierre Lemaitre

JONÁS
Isabel-Clara Simó

LA GUITARRA AZUL
John Banville

ATLAS DEL MUNDO
A. i D. Mizielinska, il.

TIPOGRAFITEA
Jan Bajtlik

SOLOS 3
F. Vehlmann, B. Gazzotti

LLUITANT CONTRA L’OBLIT
Shel Silverstein

ESCARLATINA,
LA COCINERA CADÁVER
Víctor Rivas

infantil

LINTERNA MÁGICA
Lizi Boyd
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Paiporta està en les xarxes! Encetem una nova secció en què publicarem una selecció del que compartiu en internet sobre el nostre poble. Tenim nous perfils en Instagram i Youtube (on podreu trobar els plens municipals) i altres continguts, que sumem als
comptes a Twitter i Facebook. Busca’ns i segueix-nos! I gràcies per participar en la campanya d’ #ElMeuArbre
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La finestra de Paiporta

8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA. L’alumnat dels IES Andreu Alfaro i La Sénia de Paiporta, i el Berenguer Dalmau, de Catarroja, es van
concentrar a l’esplanada de l’Ajuntament per celebrar el Dia de la Dona amb un missatge de lluita per la igualtat.

CONTRA LA CORRUPCIÓ. Davant els nombrosos casos que
esguiten la política valenciana dels últims anys, L’Ajuntament va
aprovar una moció de repulsa contra la corrupció.

RICARD BENLLOCH, NOU
REGIDOR DE SANITAT.
Ricard Benlloch fou nomenat nou regidor de Sanitat i
Salut Pública de Paiporta.

PALMERES. Després d’un exhaustiu
informe d’ESPAI, quasi una trentena
de palmeres seran abatudes a Paiporta per motius de seguretat.

CONVENI AMB BONA GENT.
L’Ajuntament i l’Associació
Bona Gent han signat un
conveni per la integració de
persones amb discapacitat.

CONCENTRACIONS
CONTRA
LA
VIOLÈNCIA. L’Ajuntament convoca a
tres minuts de silenci cada últim dimecres de mes en memòria de les dones
víctimes de la violència masclista.

ENTREGA DE VIVENDES SOCIALS. La consellera d’Habitatge,
Mª José Salvador, va entregar a Paiporta les vivendes socials
número 100 i 101 des que va prendre possessió del càrrec.

“QUEDA’T DE COMPRES”. La Regidoria d’Ocupació i Comerç ha
sortejat carrets de la compra i xecs per valor de 40 euros entre
els usuaris i usuàries del Mercat Municipal.

PAIPORTA INFORMA A CONSELLERIA. A petició de la
Conselleria d’Educació, Paiporta ha enviat un informe
amb les deficiències dels
centre educatius del poble.

PARC CANÍ. Recentment s’han
estrenat les millores en el parc
caní de Villa Amparo, amb un
filat nou d’1,80 metres d’alçada.

TAEKWONDO.
Els taekwondistes paiportins Sandra Cabel
i Javier Chicote continuen obtenint èxits, en
aquest cas, en la Copa
d’Espanya, celebrada
a Moixent al gener.

DIA DE L’ARBRE.
Paiporta va celebrar
el Dia de l’Arbre a finals de gener amb
exposicions, plantació
d’exemplars i l’estrena del consell i la web
de l’arbrat.

BAPTISME SOLIDARI.
El Club El Polpeter va
celebrar un baptisme
solidari, la recaptació
del qual anava destinada a la lluita contra
el càncer.
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L’Opinió
Aquest espai d’opinió està reservat per als Grups Municipals amb representació en l’Ajuntament de Paiporta,
perquè lliurement puguen dirigir-se a la població i comunicar periòdicament en cada edició del Butlletí d’Informació
Municipal (BIM) el seu missatge polític.
L’ordre d’aparició dels articles serà rotatori en cada BIM.

Si vols contactar amb els portaveus dels Grups Municipals:

Vicente Ibor

Portaveu Partit
Popular

Josep Val

Vicent Ciscar

Alberto Torralba

compromispaiporta@gmail.com

vicentciscar@paiporta.es

albertotorralba@paiporta.es

Portaveu Compromís

Portaveu PSPV-PSOE

Portaveu PODEU

Mª Consolación
Tarazona

Portaveu Ciudadanos
paiporta@ciudadanos-cs.org

vicenteibor@paiporta.es

UNOS PRESUPUESTOS MÁS SOCIALES
Los primeros presupuestos de
la legislatura traducen a euros
el compromiso adquirido en el
pacto de gobierno que los socialistas suscribieron, trabajando por las personas y reforzando los servicios sociales y la ocupación.
Teniendo en cuenta el ahorro en gastos financieros, gracias a la amortización realizada en préstamos del Partido Popular todavía pendientes, destinaremos grandes
partidas a temas sociales con los ingresos estimados.
Hemos presupuestado nuevas líneas sociales en cada
área. Líneas que responden claramente a la política social que el Partido Socialista tenía marcada.
Además del aumento de gastos de funcionamiento en
las distintas delegaciones para llevar a cabo planes y
proyectos, aumentan las subvenciones para diversidad
de colectivos y asociaciones del pueblo dando así protagonismo a los temas sociales.
En Ocupación y Comercio, con un incremento del 25%,
además del mantenimiento de las partidas para el comercio local, creamos una nueva partida que permitirá
el establecimiento de un “vivero de empresas” para entidades de nueva creación.
Además de los planes de ocupación conjuntos se creará
un Plan Social de Ocupación municipal, dotado con más

de 117.000€ para la contratación de parados y la concesión de becas a jóvenes titulados, todos de familias en
riesgo de exclusión social.
En Bienestar Social, con un incremento del 21%, hemos
aumentado el personal con la creación de nuevos puestos de trabajo que habían sido destruidos de la plantilla
por los Populares. Junto a las nuevas ayudas y prestaciones económicas establecidas por fin se podrá asistir
a más personas y con mayor celeridad.
Hemos creado además nuevas ayudas en Cooperación
Social para las ONG’s que colaboran en la asistencia a
colectivos desfavorecidos.
Crearemos la Unidad de prevención y control de conductas adictivas y la Oficina de Atención a la inmigración
No nos hemos olvidado de una dotación con nuevas líneas de actividades para nuestros mayores.
Y por fin, la nueva Delegación de Igualdad llevará adelante el Plan municipal de Igualdad, un plan que nunca
parecía llegar y que en breve estará en funcionamiento.
Terminaron los años del abandono Popular. Surgido del
pacto de gobierno, tenemos en Paiporta un presupuesto
realista y social que deja clara su tendencia, “primero
las personas”.
Grup Municipal PSPV-PSOE Paiporta
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TRABAJANDO PARA MEJORAR

Si bien es cierto que hay
prioridades en este momento y que por encima
de todo está el bienestar de nuestra población. En la actualidad desde la Concejalía de Cultura, estamos trabajando para actualizar e innovar esos programas que se
quedaron aparcados en un rincón y convertirlos en una
actividad dinámica que nos permita adecuarnos a las demandas de la población.
Realizar las programaciones del auditorio son ardua tarea y en este primer semestre hemos realizado una programación completa de cine, teatro, música; con Pep
Jimeno; Xavi Castillo y a la compañía Saga con bodas de
Sangre; todo ello con tarifas asequibles.
Trabajamos así mismo para dotar de contenido al Centro
Cultural, tenemos una Biblioteca con tres plantas, aula
multimedia, sala infantil y juvenil y sala de estudio para
grupos reducidos en primera planta. Se ha ampliado el
horario de apertura de 9 a 21 horas ininterrumpidamente,
creando de esta manera puestos de trabajo. Iniciado dos
ciclos: presentaciones de libros y conferencias. En breve
pondremos en marcha el taller de lectura, y grupos de
conversación.
En los actos de la semana de la dona participamos con una
amplia programación de eventos que se celebraron tanto en
el Auditori, el Museu de la Rajoleria y en el Centro Cultural.

Pero lo más importante para nuestro grupo es que la programación de la Concejalia de Cultura sea fruto de una
participación real, nuestras puertas están abiertas, deseamos que nuestra población sea un referente cultural
y para ello es de vital importancia las aportaciones de la
ciudadanía.
Para todo ello nos hemos marcado una serie de objetivos:
•  Fomentar la participación activa de la población en favor
de la sostenibilidad y apropiación del patrimonio cultural.
• Reconocer, respaldar y articular las iniciativas ciudadanas en materia de difusión cultural.
• Empoderar a la ciudadanía para una gestión social  y
responsable de su cultura.
• Generar actitudes de valoración positiva hacia la diversidad cultural en todas sus manifestaciones.
• Aumentar la capacidad operativa involucrando directamente a la comunidad y a los ciudadanos en la ejecución
de acciones de defensa y protección del patrimonio cultural.
•Implementación de estrategias de inclusión y participación de la ciudadanía en estas tareas, así como en la
canalización de iniciativas ciudadanas vinculadas a la
preservación y apropiación responsable.
Trabajamos día a día con transparencia y participación.
Mª Teresa Verdú Cantó, Grup Municipal POD-EU Paiporta

APUESTA POR EL CONSENSO
El pasado día 9/2/2016, se votó la
aprobación de los presupuestos del
2016 del Ayuntamiento de Paiporta,
desde el grupo municipal Ciudadanos se planteó al equipo de Gobierno que la elaboración de los mismos carecían de participación alguna (ni de los vecinos, ni del resto de grupos
municipales), sin embargo y en consecuencia con la
línea de consenso de Ciudadanos, nuestros concejales
votaron abstención, dando así un voto de confianza al
actual equipo de Gobierno, si bien se insistió en que si
los próximos presupuestos no vienen revestidos de ese
carácter participativo, básico para una correcta convivencia, votaremos en contra sea cual sea su contenido
y visto las últimas manifestaciones de la Alcaldesa, publicadas en la Web del Ayuntamiento, afirmando que los
“próximos presupuestos serian participativos para la
ciudadanía”, entendemos que se ha tenido en cuenta la
labor de nuestros concejales, al solicitar que se considerase la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos y
se comprometieran para que los próximos presupuestos
sean participativos.

PSOE, coloca a Ciudadanos como el único partido que
hoy por hoy apuesta por un gobierno de unidad y consenso frente a aquellos que únicamente buscan los sillones,
vicepresidencias, división, confrontación y control de los
medios, vamos las antiguas estrategias, con “un tufo” a
dictadura comunista, rancia y bananera.

El acuerdo de Gobierno firmado por CIUDADANOS y

Grupo Municipal Ciudadanos

Ciudadanos sin embargo, se centra en otras cuestiones
como la Supresión de los aforamientos, (Que no protejan
los casos de corrupción como el caso de Rita Barberá),
la reforma de las Iniciativas Legislativas Populares, para
rebajar a 250.000 las firmas necesarias, la despolitización de la Justicia. Separación de poderes para que los
jueces no sean designados por los partidos políticos, la
Supresión de las diputaciones para suprimir duplicidades y evitar la necesidad de acometer recortes y limitar
los mandatos del presidente del Gobierno a 8 años.
La intención de estas dos fuerzas políticas es materializar este texto en un “Gobierno transversal” que tenga en
mente “cinco ambiciones”: la educación, la lucha contra
la desigualdad y la pobreza, el empleo, la unión y la regeneración política.
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EL GOBIERNO DEL TRIPARTITO SIN RUMBO
Resulta lógico pensar algo tan simple
como que un gobierno debe gobernar
y eso significa gestionar los recursos
de todos para prestar con ello los mejores servicios públicos y ayudar a aquellos que más lo
necesitan. Durante los casi 9 meses de gobierno del tripartito, echamos en falta que se gestione, muchos son
los gestos cara a la galería, las palabras vacías y las fingidas preocupaciones por asuntos globales, que hacen
que se descuide el día a día de la gestión municipal.
El descontrol de nuestro Ayuntamiento es cada vez más
preocupante, sólo hay que ver nuestras calles y plazas
lo sucias y abandonadas que están, las plagas de ratas
que no se atajan, la falta de atención personal a quienes
acuden a la casa de todos a pedir ayuda, es alarmante
constatar como caducan los extintores de los colegios
que garantizan la seguridad de nuestros hijos o se eternizan las soluciones que reclaman los ciudadanos.
Por si fuera poco este descontrol no sale barato, el sueldo de la Alcaldesa, y de los concejales liberados de la
izquierda paiportina, ascienden a cifras bochornosas, si
tenemos en cuenta los programas electorales con los
que convencieron y engañaron a sus votantes y todo

para qué, para descuidar lo básico y lo que todos necesitamos.
En estas circunstancias la aprobación del presupuesto
ha rozado el esperpento, el equipo de gobierno ha rechazado las enmiendas de los populares que han transcrito lo que ellos mismos exigían hace tan sólo un año.
Sube el gasto de personal, gastan más, suben los impuestos y encima todo funciona peor, ¡qué vergüenza!.
Y entre tanto la web de información del Ayuntamiento
hace caso omiso a los vecinos que exigen que se haga
en nuestros dos idiomas oficiales y no solo en valenciano (o catalán según ellos), ¿no hablan tanto de transparencia?, ¿por qué excluyen de la información a aquellos
vecinos que no entienden esta valenciano modificado
que habla el tripartito?. De momento la educación en
Paiporta va a ser íntegramente en inmersión lingüística,
sólo se dará en castellano, la asignatura de lengua castellana y educación física. ¿No les importa para nada la
opinión de los padres?.
Basta ya de sectarismos, los paiportinos nos merecemos un gobierno digno y que no mienta a los vecinos.
Grupo Municipal Partido Popular

UN PRESSUPOST PER A LES PERSONES
Un pressupost no és només un
reflex de la distribució dels recursos, és la imatge i el principi d’un model de poble. Per això, per a aquest equip de
govern era tan important traure endavant un document
que ens comprometrà amb els nostres valors.
Amb l’objectiu i les bases definides, calia prioritzar, no
només mesurant allò que era més important, també
identificant les àrees que havien estat oblidades i desateses durant anys. És el cas de l’àrea d’educació, que
al 2016 puja un 48%, per compensar el maltractament
a què havia estat sotmesa durant anys i perquè tenim
el convenciment que només mitjançant l’educació farem
un món millor. Hem invertit vora 200.000€ en el programa xarxa de llibres i hem multiplicat per cinc la inversió
en el manteniment de les nostres escoles.
Segons el mateix principi hem pujat vora un 25% ocupació i benestar social, per ajudar a les persones que es
troben en risc d’exclusió social; i un 24% en cultura, que
augmenta amb l’objectiu que les paiportines i els paiportins puguen gaudir de la cultura sense eixir del poble.
La solidaritat i la cooperació eren fonamentals, però
també calia posar en marxa projectes destinats a joven-

tut. Al nostre poble mai hem tingut polítiques que donen
cobertura a aquest col·lectiu, i creiem que cal donar-los
una espai, físic i social, per començar a treballar. Així
com en esports, on era necessari canviar els paradigmes i el funcionament, destinant més diners en manteniment d’instal·lacions i obrint una línia de subvencions
per a tots els clubs.
Una vegada definides les necessitats reals i prioritàries,
i allò que ens semblava fonamental per anar transformant la nostra realitat, tocava revisar les àrees de gestió
per racionalitzar els recursos, i ho hem aconseguit. Hem
rebaixat urbanisme, malgrat haver inclòs un pla de mobilitat, que farà de Paiporta un poble per a les persones, i
modernització i participació ciutadana, on hem contractat un treballador més i hem encetat nous projectes, el
més important dels quals -el portal de transparència- ja
està en marxa. No volem acabar aquest repàs sense parar atenció a ESPAI, l’empresa pública de serveis que al
2016 tindrà més treballadors, més mitjans i més serveis.
Tot això contribuirà a fer de Paiporta un poble més solidari, més participatiu, més dinàmic i més sostenible.
Hem encetat el futur.
Grup Municipal Compromís per Paiporta

