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Sumari
Paiporta al teu ‘smartphone’

Ocupació i formació
El Pla Social d’Ocupació i Formació
impulsat per l’Ajuntament de
Paiporta permetrà treballar a un
total de 30 persones en els pròxims
mesos. Aquest Pla ha tingut en
compte els segments de població
més afectats per l’atur. P9

La Regidoria de Transparència, Modernització i Participació Ciutadana
ha posat en marxa l’aplicació mòbil
Paiporta Info. La ferramenta perfecta per a estar al dia del que passa al
poble, i per a contribuir a millorar
equipaments i serveis. P10

Aposta pel comerç local

El doble d’ajudes socials
Les
xifres
d’ajudes
socials
tramitades per l’Ajuntament en els
sis primers mesos de 2016 trauen
a la llum una despesa que dobla
tota la de 2015. Els Serveis Socials
es reforcen per a atendre la difícil
situació econòmica de desenes de
famílies paiportines, que també
veuen incrementat el servei de
menjador o l’oferta d’oci. P6

Trial paiportí a Escòcia
Els paiportins Juan Domingo, Juan
Vicente Puchades i Javier Gil han
viatjat fins a Escòcia amb les seues
motos de més de 50 anys per participar en la prestigiosa prova de trial
Scottish Pre65 . P23

Nova oferta esportiva
L’handbol i la pilota valenciana s’incorporen al catàleg d’escoles de la
Guia Esportiva. La primera respon
a una demanda de pares, mares, xiquetes i xiquets, mentre que la segona s’impulsa per a recuperar un
esport tradicional valencià. P23

Acord amb FESORD
La Federació de Persones Sordes de
la Comunitat Valenciana (FESORD) i
l’Ajuntament treballaran per la seua
integració en la vida pública. Aquest
suport es va plasmar en una moció
conjunta dels grups municipals
amb motiu del Dia Internacional del
Llenguatge de Signes. P22

Al comerç local de Paiporta, tornar
a l’escola pot tindre premi, gràcies
a la campanya impulsada pels
comerciants i les comerciantes
paiportines i la Regidoria d’Ocupació
i Comerç. Més d’una vintena de
negocis s’han sumat a una iniciativa
gràcies a la qual es poden aconseguir
vals per valor de 50 euros. P9

Obres de millora a tot el poble
El romanent positiu de Tresoreria
amb què es va liquidar el pressupost
de 2015 ha permés a l’Ajuntament
encetar un pla d’inversions de més de
965.000 euros. Les millores toquen
totes les àrees: vivendes socials,
equipament esportiu, clavegueram,
accessibilitat... P5

El menú de la festa
Les Festes Populars de Paiporta
tenen el seu propi plat típic: El Guisat de Sant Roc. Una recepta per a
paladars exquisits a base de conill,
pollastre, mandonguilles i alguns ingredients més que et recorden en la
secció #DescObrimPaiporta. P21

Nou CEIP Rosa Serrano
Després de huit anys d’espera, el nou
CEIP Rosa Serrano ja és una realitat.
Enrere han quedat generacions
senceres de joves que han passat tota
la Primària en barracons. L’estrena
oficial tindrà lloc al setembre P4
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Finalitza la llarga espera pel CEIP Rosa Serrano
Huit anys després, la Generalitat entrega el nou centre, que obrirà al setembre

El passat 22 de juliol es va posar fi
a la llarga espera de la comunitat
educativa del CEIP Rosa Serrano i de
tota Paiporta pel nou centre. Es tancaven en aquesta data huit anys de
trasllats, barracons i incomoditats,
que han tingut un agònic tram final
amb el retard dels últims mesos per
traves burocràtiques.
Finalment, la Generalitat va entregar les instal·lacions a l’Ajuntament
de Paiporta, que immediatament va iniciar
la mudança des de les
dependències actuals a
les noves. Durant dies,
operaris municipals, de
l’empresa pública ESPAI,
i els propis professors
i professores del CEIP
Rosa Serrano van col·laborar en la mudança.
El govern valencià atenia
per fi la llarga reivindicació de pares, mares
i alumnat, que han lluitat intensament perquè aquesta infraestructura fóra una realitat.

En total, la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esports ha invertit 2.499.029 d’euros en aquesta
instal·lació, que substitueix l’antic
edifici i compta amb totes les comoditats i requeriments que garanteix
la llei actualment. La construcció
d’aquest col·legi ha patit un retard
de huit anys per la pèssima gestió
de l’anterior govern valencià, que ha
obligat a més d’una generació a passar tota la Primària en barracons.

Tot i això, els diferents equips docents del CEIP Rosa Serrano i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes

(AMPA) han alleugerit les condicions
adverses amb infinitat d’activitats
innovadores, tallers i projectes d’ensenyament transversal. Al setembre,
per fi, tindran un centre a estrenar.
“Aquesta és una fita importantíssima, un somni fet realitat que és
mèrit de tot el poble”, va explicar
l’alcaldessa, Isabel Martín. “El retard
i els prejudicis causats a la comunitat educativa són l’exemple més clar
d’una gestió pèssima de
l’anterior Consell, de la
desídia i diria que, fins i
tot, de la corrupció en la
construcció dels centres
educatius valencians”, ha
afegit Martín.
“S’ha atés una demanda històrica de Paiporta,
i estem molt satisfets
que l’alumnat del Rosa
Serrano tinga, per fi, un
col·legi en condicions
dignes”, va valorar el regidor d’Educació, Toni Torreño, que
qualificava el 22 de juliol com “un
moment històric”.

el nostre poble
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Quasi un milió d’euros en inversions sostenibles
L’Ajuntament emprèn 21 accions que beneficien a totes les àrees municipals
Al ple de juliol, l’Ajuntament de Paiporta va aprovar una despesa de 965.000
euros en 21 accions d’inversió sostenible, així com l’amortització d’1,5 milions d’euros de deute municipal. Els
grups de l’equip de govern portaren
al ple inversions “urgents i responsables”, com les va qualificar la regidora d’Hisenda i Administració General,
Beatriz Jiménez, que va afegir que “no
són grans obres, sinó actuacions necessàries”.
“Aquestes inversions estaven massa
temps pendents”, va explicar la regidora de Cooperació Social i Voluntariat, Isabel Martínez, qui va comentar
també que milloraran les instal·lacions municipals, i són “necessàries
des del punt de vista social, de les polítiques per a les persones”.
Un exemple és l’antiga Escola
d’Adults, un edifici en desús per no
complir la normativa d’accessibilitat
i seguretat, que veurà rehabilitats els
banys i es dotarà d’un ascensor. També s’inclouen reparacions, com la de
la Llar de la Tercera Edat, que pateix
filtracions d’aigua. Així mateix, destaca la rehabilitació de dos habitatges

socials actualment buits perquè no
compleixen els requisits d’habitabilitat, o l’adaptació de la Plaça Major per
a fer-la accessible a serveis d’emergència, una actuació que es considera
“inajornable” per seguretat; xarxes de
clavegueram, o un nou sistema de reg
en jardins del Sector 2. L’equip de govern també ha inclòs antigues reivindicacions de clubs, i s’ha previst una
inversió de 46.000 euros en una nova
pista de patinatge de velocitat o l’ampliació del rocòdrom.

El Museu de la
Rajoleria, part
del consorci
comarcal

Al mes de maig, i amb motiu de la celebració del Dia
Internacional dels Museus,
es va constituir l’agrupació
‘Museus de l’Horta’. L’objectiu del consorci és posar en
valor el patrimoni cultural de
la comarca. En formen part el
Museu del Castell d’Alaquàs,
el Museu del Palmito d’Aldaia
(MUPA), el Museu de Ceràmica de Manises, el Museu de la
Rajoleria de Paiporta, el Museu de Ceràmica de Paterna i
el Museu Comarcal de l’Horta
Sud Josep Ferrís March. El
projecte està obert a la resta
de museus. Amb aquesta associació es pretén donar un
impuls a la seua popularitat.
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Els Serveis Socials doblen les ajudes d’emergència

S’han tramitat en sis mesos més prestacions que en tot 2015 i millora el Pla Social d’Estiu

L’Ajuntament de Paiporta ha tramitat de gener a juny de 2016 més
ajudes a l’emergència social que en
tot 2015. En total, s’han atès 440 peticions, mentre que en tot 2015 se’n
tramitaren 411. La despesa ha sigut
la mateixa, de 120.000 euros, però en
la meitat de temps.
Si es comparen les dades de 2016
amb les de 2014, la diferència és encara major, ja que fa dos anys es va
donar curs a 394 ajudes, amb 97.000
euros de despesa. La previsió és que
a finals d’enguany s’haja doblat la
dotació respecte de l’any passat.

Mosquit tigre,
una batalla
compartida
La regidoria de Sanitat ha incrementat les mesures per combatre el mosquit tigre, i demana la col·laboració de
la ciutadania ja que, segons indiquen
els experts, el 70% dels focus de cria
es troben en domicilis particulars. En
el 30% restant, el consistori ha doblat
el nombre d’embornals sobre els que
s’actua (de 200 a 400) i ha acurtat els
terminis d’inspeccions i tractaments,
que abans es feien mensualment i
ara es realitzen cada 15 dies.

“Treballem en una millora del funcionament dels Serveis Socials que
permeta abordar la multitud de
problemàtiques de les famílies”, va
comentar la regidora de Benestar
Social, Maribel Albalat. Per això,
“s’està dotant de més personal i
s’esta millorant el servei, amb resultats que comencen a ser evidents”.
Albalat va afegir que “les dades posen de manifest el funcionament
deficitari del Serveis Socials que va
deixar l’anterior equip de govern,
que tancava els exercicis sense esgotar les partides”. La Regidoria de
Benestar Social mantindrà la millo-

ra del servei amb la creació de nous
àmbits d’actuació com la violència
de gènere, les drogodependències,
les dificultats de les persones immigrants, la tercera edat, així com les
famílies amb membres en situació
de diversitat funcional.
D’altra banda, també s’ha incrementat la partida del Pla Social d’Estiu
per a atendre un 45% més de xiquetes i xiquets que l’any passat. El
pla cobreix necessitats nutricionals
dels menors en els mesos no lectius, i permet un ús més educatiu del
temps lliure.

el nostre poble
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Dinàmica de treball amb el tercer sector
L’Ajuntament signa convenis amb Cáritas i Creu Roja

La Biblioteca
adopta el
nom de María
Moliner Ruiz
La Biblioteca Municipal de
Paiporta adoptarà el nom de
la bibliotecària, filòloga i lexicògrafa María Moliner Ruiz,
després de l’acord adoptat per
unanimitat en el ple de juny.
Moliner va ser una eminència
de les lletres, i el seu ‘Diccionario de Uso del Español’ és
un referent en l’àmbit castellanoparlant. La petició que
es posara el seu nom a la Biblioteca va partir del Consell
de la Dona, entitat consultiva
en matèria d’igualtat formada
per representants dels partits
polítics, associacions, sindicats i altres entitats del poble.

L’Ajuntament de Paiporta ha col·laborat en una nova entrega d’aliments
per a Cáritas i Creu Roja, gràcies al
conveni que ha signat dins del marc
de la Mesa de Cooperació Social,
constituïda a finals de 2015, on hi ha
representació del consistori i d’aquestes dues entitats del tercer sector. En
l’últim enviament han arribat 13.800
quilos d’aliments destinats a persones
amb dificultats econòmiques, 8.000
per a Cáritas, i 5.800 per a Creu Roja.
L’import aproximat de la despesa del
transport per a tot l’any 2016 ascendeix a 1.200 euros.
La subvenció de la Regidoria de Cooperació Social i Voluntariat s’abonarà a
la presentació per part de les entitats
de cada factura de despeses de transport en cadascun dels lliuraments.

María Moliner, a més, va tindre
certa relació amb Paiporta ja
que la nostra població fou seu
temporal de la ‘Residencia de
Señoritas’, una residència de
dones estudiants situada a
Madrid, traslladada a València
en temps de la Guerra Civil, i
dirigida per ella alguns anys.
Aquesta institució fou un referent, ja que va acollir a destacades personalitats femenines republicanes.

“Donada la situació actual de famílies
en risc d’exlusió social, el paper de les
entitats del tercer sector és clau en
la recerca de la igualtat i el desenvolupament”, va explicar la regidora de
Cooperació Social i Voluntariat, Isabel Martínez. Des d’aquesta Regidoria
s’ha impulsat la Mesa de Cooperació
Social de Paiporta, punt de trobada
de les entitats beneficoassistencials i
l’Ajuntament amb l’objectiu de coordinar la seua acció en favor de les persones amb dificultats econòmiques.
L’objecte d’aquesta ajuda és la col·laboració en les despeses derivades del
transport des del Banc d’Aliments per

al lliurament d’aquests als usuaris i
usuàries, dins del Programa Operatiu
del Fons d’Ajuda Europea a Espanya
als més Desfavorits 2014-2020 (FEAD)
destinat a pal·liar la privació alimentària.
L’acord per al transport forma part
dels convenis que ha signat aquesta
Regidoria amb Cáritas i Creu Roja, que
rebran cadascuna 4.000 euros. Aquestes sumes es podran destinar a despeses derivades de l’adquisició de productes als usuaris, així com el cost de
manteniment del seu local, com són el
lloguer, el subiministrament d’aigua,
llum, telèfon i material d’oficina.
El conveni signat enguany dóna continuïtat a la relació amb Creu Roja,
recuperada al 2015, quan ja se li va
concedir una ajuda directa –per primera vegada- a aquesta entitat, i es
va acordar potenciar la coordinació, la
comunicació i el treball conjunt des de
la Mesa de Cooperació Social junt amb
Cáritas Paiporta per abastir al màxim
de famílies necessitades.L’estreta
col·laboració amb Creu Roja Horta Sud
s’havia perdut des de fa anys quan, per
motius no imputables a la Corporació,
van deixar les instal·lacions municipals de les quals disposaven. L’Ajuntament no havia tornat a treballar d’una
forma tan estreta amb l’entitat com
ara.
Segueix el Teixit de la Solidaritat a la
nostra pàgina de Facebook:
facebook.com/cooperaciosocialpaiporta
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Pilota valenciana i handbol s’incorporen a l’oferta
La Guia Esportiva 2016-2017 arriba amb aquests dos esports com a grans novetats

Obres d’estiu
als col·legis de
Paiporta

La Guia Esportiva 2016-2017 de Paiporta inclou per a la temporada vinent dues
grans novetats: d’una banda, tornen les
classes d’handbol, després de la petició
d’alguns pares i mares al Servici Municipal d’Esports. I d’altra, les classes de pilota valenciana, l’esport autòcton per excel·lència, que pràcticament s’ha perdut
a Paiporta. La intenció de la Regidoria de
Joventut i Esports és recuperar-la pel seu
valor com a pràctica esportiva i com a element identitari i cultural valencià.

babbis, ioga, ioga-lates, xi-kung-medita i
taitxí. Quant a les escoles esportives, a la
pilota valenciana i l’handbol se sumen la
gimnàstica i esport adaptat, educació física de base, iniciació multiesport, gimnàstica rítmica, bàsquet, taekwondo, tècnica de
futbol, ritmes infantils i escacs. Les inscripcions es poden formalitzar al mateix
Poliesportiu fins al proper 19 de setembre.
Totes aquelles persones que desitgen renovar la plaça de l’any passat hauran de
comunicar-ho abans del 28 d’agost.

Aquesta oferta se suma a la que ja es
trobava consolidada en anteriors temporades. Entre els programes esportius,
hi ha gimnàstica de manteniment, suau i
d’expressió corporal; el batu-pump, zum-

D’altra banda, s’ha constituït un nou equip
de bàsquet a la nostra localitat, el Paiporta
Bàsquet Club, que té obertes les inscripcions. Per a més informació, es pot escriure un correu a info@paiportabasquet.com.

Tornen les subvencions a clubs esportius
Paiporta invertirà 44.327 euros en la millora dels col·legis L’Horta i Jaume I. Aquesta
inversió es destinarà a la reforma dels banys, que presentaven un estat deficient.
L’actuació corre a càrrec de
la Regidoria d’Educació. El
responsable de l’àrea, Toni
Torreño, va afirmar que s’invertirà “cada estiu en la millora dels centres”, una acció
que “s’afegeix al manteniment
habitual” al llarg del curs. El
pressupost per a aquesta partida s’ha multiplicat per cinc
respecte dels últims comptes
de l’anterior equip de govern,
de 15.000 euros a 79.000.

L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat
una subvenció de 25.000 euros per als
clubs esportius de la localitat. L’ajuda,
proposada per la regidora de Joventut
i Esports, Zaira Martínez, s’atorgarà
pel mètode de concurrència competitiva. Aquesta subvenció es va suprimir
l’any 2008. Al mateix temps, la Regidoria treballa en altra partida de 5.000

euros per a esportistes individuals
menors d’edat. Les ajudes s’atorgaran
per “la voluntat d’abordar projectes
que, dins del foment de la pràctica de
l’esport que correspon a l’Administració Local, permeten el coneixement i
pràctica de l’esport”, i per a col·laborar en activitats que han portat a terme aquestes entitats en 2015.

el nostre poble
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Segona fase del Pla Social d’Ocupació i Formació
Una trentena de persones aturades troben treball en iniciatives de l’Ajuntament

La Regidoria d’Ocupació i Comerç
està a punt de tancar la primera fase
del Pla Social d’Ocupació i Formació,
en què ha invertit 115.000 euros, i
que permetrà a 30 persones trobar
treball a jornada completa en diferents departaments de l’Ajuntament.
El 31 d’agost finalitzaran els contractes dels 11 operaris i operàries
que s’han integrat en les brigades de
neteja viària i jardineria. Així mateix,
el Pla inclou a llicenciats i llicenciades que cerquen la seua primera
ocupació. En aquest primer tram

del Pla, quatre persones joves amb
formació superior han aconseguit
una primera experiència laboral en
el seu àmbit d’estudi.
Aquest Pla Social d’Ocupació i Formació està finançat al 100% amb
fons de l’Ajuntament, que és sensible
al problema de l’atur en general, i en
alguns segments de la població en
particular. Per això, l’accés a aquests
llocs de treball s’ha decidit a partir
de criteris com l’edat de la persona
demandant, o la situació econòmica
i familiar. Açò és degut a la dificul-

tat per a trobar feina de les persones
joves, menors de 30 anys, i les majors de 45. Aquests dos segments de
població són els que presenten una
major taxa d’atur. La segona fase del
Pla començarà el dia 1 de setembre
i comptarà amb 10 nous operaris o
operàries de neteja viària i jardineria, i cinc persones llicenciades més.
Aquest Pla se suma al conveni amb
el Servei Públic d’Ocupació Estatal
(SEPE) per a persones desocupades
del sector agrari, que ha permès a
12 persones treballar aquest estiu.

La tornada a l’escola, amb el comerç local de Paiporta

S’incentiva la compra a botigues paiportines amb el sorteig de vals de 50 euros
La tornada a l’escola pot tindre premi si s’aposta per comerç local. La
Regidoria d’Ocupació i Comerç ha
llançat la campanya ‘Torna a l’escola
amb el comerç de Paiporta’, gràcies
a la qual es poden guanyar vals de 50
euros si s’adquireixen llibres, material escolar i tot allò relacionat amb
l’entrada en el nou curs als comerços
i botigues adherides a la iniciativa.
L’objectiu de la campanya és potenciar els comerços de la localitat
i reforçar-los com a eix fonamental
de l’activitat econòmica del poble,

a més d’ajudar en la despesa que
afronten centenars de famílies cada
mes de setembre.
La campanya es posarà en marxa
aproximadament en l’última setmana d’agost i continuarà en les primeres de setembre. S’han adherit
a aquesta promoció un total de 20
comerços entre òptiques, botigues
de regals i de roba, llibreries, papereries i drogueries. La relació completa de comerços adherits es troba a la pàgina web de l’Ajuntament,
www.paiporta.es.
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Tota Paiporta al teu ‘smartphone’

La nova APP municipal té servei d’alerta d’incidències

Papereres
contra els
excrements
Continuen les accions per
a conscienciar sobre la recollida dels excrements de
mascotes a Paiporta. A les
campanyes iniciades per
l’Ajuntament, l’adequació del
parc caní de Villa Amparo i el
repartiment de lots de recollida se suma ara la instal·lació
de 25 papereres amb dispensador de bosses.
L’equipament s’ha col·locat a
iniciativa de la Regidoria d’Urbanisme en punts estratègics,
amb especial incidència en
punts habituals de passejada
de gossos. Aquestes papereres tenen un roll de bosses
de plàstic que faciliten tot allò
necessari per no deixar els
excrements en la via pública.

Les papereres estan fabricades amb polietilè d’origen vegetal, amb les mateixes propietats mecàniques que les
elaborades amb fonts petroquímiques, encara que amb
un estalvi d’emissió de CO2
a l’atmosfera del 85% en la
seua producció.

L’Ajuntament de Paiporta ha habilitat
una nova aplicació mòbil amb sistema d’avisos d’incidències, i la informació municipal més rellevant de la
localitat. La ferramenta, anomenada
‘Paiporta Info’, està disponible per
als sistemes operatius més populars
(Android i IOS), es pot descarregar
de forma gratuïta i permet a l’usuari
mantenir-se al dia de tot el que succeeix al poble, així com participar per
a millorar la vida quotidiana.
Paiporta Info s’ha desenvolupat al
llarg dels últims mesos a iniciativa
de la Regidoria de Transparència,
Modernització i Participació Ciutadana, amb la col·laboració de l’empresa
valenciana Esveu, i inclou un sistema
d’alertes a través del qual la ciutadania pot avisar al consistori de desperfectes en mobiliari urbà, carrers o
infraestructures.
D’una manera senzilla i intuïtiva,
permet enviar als responsables municipals una foto de la incidència i
geolocalitzar-la per facilitar-ne la
resolució. Aquest servei substituirà
l’anterior sistema d’alertes, respecte
del qual suposa un estalvi important.
A través de l’APP, i després de donar-se d’alta com a usuari o usuària,
es fa un seguiment de com se soluciona el problema assenyalat, en contacte directe amb l’àrea corresponent
per correu electrònic.

A més, l’aplicació inclou altres seccions de gran utilitat, com són les
notícies, els bans i anuncis que es
realitzen des del consistori, i una guia
de comerços paiportins ordenats per
àrees, on s’informa de la seua adreça,
telèfon i activitat amb l’objectiu que
es donen a conèixer.
També s’accedeix des de la pàgina
principal de l’aplicació a una agenda en què es penjaran totes aquelles
activitats obertes que organitze tant
l’Ajuntament com les associacions
locals. Falles, bandes de música i tot
tipus de col·lectius poden fer arribar
les seues propostes a comunicacio@
paiporta.es si hi volen aparèixer. També es podran transmetre bans i edictes de l’Ajuntament, amb alertes configurables en funció dels interessos
de cada usuari o usuària.
Paiporta Info està disponible en castellà i valencià, i conté un complet
directori telefònic amb els números
més rellevants, com són farmàcies
de guàrdia, centres educatius, ambulatori o Policia Local i Guàrdia Civil.
A més, dóna informació de l’oratge.
En els primers 10 dies, se l’han descarregada 619 persones, que han comunicat 60 incidències
L’aplicació es va presentar en societat el 27 de juliol al saló de plens de
l’Ajuntament.
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Major participació i més activitats en les Festes
Cultura recull peticions veïnals i agraeix la col·laboració d’associacions i persones
Les Festes Populars 2016 Paiporta arriben carregades d’actes, més
que en 2015, i amb un marcat accent
de participació ciutadana en molts
dels esdeveniments programats.
Les festes se celebraran entre els
dies 10 i 17 d’agost, i pràcticament
s’uneixen amb les festes en honor al
Santíssim Crist del Consol, previstes entre els dies 5 i 7 d’agost, quan
la població paiportina també està
convocada a una sèrie d’activitats
organitzades pel Clavaris del Crist.
La ciutadania ha tingut ocasió de
participar en la confecció de les
Festes Populars 2016 i, de fet, s’han
recollit més d’una dotzena de suggeriments que han arribat a la Regidoria de Cultura en les diferents
assemblees celebrades. A més, alguna de les activitats dels dies de
festes comptaran amb l’organització
de ciutadans anònims de la localitat
i associacions, que ja l’any passat es
van oferir voluntàriament per traure
endavant algunes celebracions davant la manca de pressupost amb
què havia deixat la Regidoria l’antic
equip de govern, i enguany han decidit continuar col·laborant.

En concret, dos actes emblemàtics
com l’entrada de la Murta, prevista
per al 15 d’agost, i la festa del melonet, el dia 12, estan organitzats per
col·lectius que s’han oferit a contribuir en el bon funcionament de la
festa, així com en un important estalvi per a les arques municipals. Des
de la Regidoria de Cultura es valora
molt positivament la col·laboració.

Pel que fa a les principals novetats, trobem una forta aposta quant
a la programació per a la gent jove.
En aquest sentit, a les tradicionals
casetes de festa, discomòbil i fira
d’atraccions se suma el 12 d’agost
el JoveRock, i el concert de música
en valencià, el dia 10, amb ‘Tardor’. A
més, el dia 14, ‘Los de Marras’ protagonitzaran la Nit de Rock.

“Volem la festa a tot el poble”
La programació esguita cada barri de Paiporta
Les Festes Populars 2016 també
destaquen per un canvi de rumb
quant a la ubicació de les casetes
de festa, que se situaran al centre,
mentre que s’ha donat oportunitat
a les associacions que porten la
festa als seus carrers. D’aquesta manera, s’espera que el nucli
urbà s’òmpliga de festa, “que es
note que estem de celebració,
repartir la festa per tot el poble,
i hem buscat el lloc que creiem
que és més acollidor i propici per

a gaudir-les”, afegia el regidor de
Cultura, Alberto Torralba. A més,
unes 12 associacions han sol·licitat permisos per a sopar a la
fresca.
El programa també recupera tradicions, com el Guisat de Sant
Roc, plat típic de les festes, o la
pilota valenciana, que torna després d’anys d’absència, en una
partida que comptarà amb figures
mítiques d’aquest esport.
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Les festes d’abans...

Cavalcada de les festes de Sant Roc, Paiporta 1953. Carmen
Soriano. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Proclamació de la reina i cort d’honor de les festes, Paiporta
1971. Carmen Juan. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Festes de Paiporta. María Ferrandis. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Cavalcada de Sant Roc, Paiporta 1962. Mª Carmen Rodríguez.
Arxiu Museu de la Rajoleria.

Festes de Paiporta. Carmen Romeu. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Festa del Gos davant del Casino, Paiporta 1957. Pascual Gil i Pepico Motes. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Clavariesses en festes, Paiporta 1964. Amparo Bauset. Arxiu
Museu de la Rajoleria.

Cavalcada de Sant Roc, Paiporta 1959. Amparo Mateu. Arxiu
Museu de la Rajoleria.

Cavalcada, Paiporta 1956. Carmen Soriano. Arxiu Museu de la
Rajoleria.
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Festers del Gos, Paiporta 1956. Pascual Gil i Pepico Motes. Arxiu Museu
de la Rajoleria.

Grup d’amigues passejant pel pont en festes, Paiporta 1955. Chelo Martínez. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Processó del dia de Sant Roc, Paiporta. Amparo Delhom.
Arxiu Museu de la Rajoleria.

Baldomero Gimeno de portador de Sant Roc quan era
xicotet. Baldomero Gimeno. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Processó, Paiporta 1958. Encarna Tarazona. Arxiu Museu de la
Rajoleria.

Festers del Gos, Paiporta anys 70. Amparo Puchal. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Processó, Paiporta 1956. Maribel Boix. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Grup d’amics celebrant les festes de Sant Roc, Paiporta 1954. María Ferrandis. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Festers del Gos, Paiporta 1956. Pascual Gil i Pepico Motes. Arxiu Museu de la Rajoleria.
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#DescObrimPaiporta

Guisat de Sant Roc, el menjar de la festa

En el dia de Sant Roc, a Paiporta no faltava mai el tradicional guisat. Era un plat elaborat amb carn de pollastre,
conill i mandonguilles, cuinat amb una salsa especial, i
condimentat amb pimentó dolç.
A través de la memòria oral, hem recuperat la recepta.
Alguns dels entrevistats i entrevistades ens deien que
sempre es feia el guisat per tal que en sobrara per a l’endemà, i així el dia del Gos el dedicaven, literalment, a fer
el gos. El procés d’elaboració del guisat és el següent:
1. Sofregir en l’oli dues o tres llesques de pa, traure el pa
i deixar-lo fora per a fer la picadeta, juntament amb l’all,
el julivert i les ametles.
2. Sofregir les mandonguilles i traure-les. Les mandonguilles es feien amb carn picada, pa, ou, julivert i pinyons
(que són un ingredient opcional).

3. Salar i rossejar la carn de pollastre i de conill. Després, afegir el conyac –fins que s’evapore l’alcohol– i la
tomaca madura.
4. Preparar una picadeta amb les llesques de pa, dos
grans d’all, julivert i molta ametla.
5. Rossejar la meitat de la picadeta juntament amb la
carn i reservar l’altra meitat.
6. Afegir aigua i una mica de pimentó dolç fins a cobrir la
carn. Quan comence a bollir, afegir les mandonguilles,
cobrir amb l’altra meitat de la picadeta i deixar a foc lent.
Juntament amb el guisat de Sant Roc es preparen dolços
típics durant les festes, com ara els rotllets ronyosos,
que en l’actualitat han sigut substituïts pels rotllos d’aire, els quals es poden comprar als forns.

Ingredients:
- 1 pollastre trossejat
- 1 conill trossejat
- 2dl d’oli d’oliva
- 100gr de tomaca madura picada
- 500gr de mandonguilles
- Sal
- Pimentó dolç
- Picada de pa, all, julivert i ametles
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Encarna Signes
serà regidora de
Transparència

Moció de suport a les persones sordes
L’Ajuntament aposta per promoure el llenguatge de signes
L’Ajuntament de Paiporta va mostrar
la seua adhesió al Dia Nacional del
Llenguatge de Signes, promogut per
la Federació de Persones Sordes de la
Comunitat Valenciana (FESORD), amb
la col·locació d’un bandera d’aquesta associació al balcó del consistori.
Amb aquesta jornada, FESORD pretén conscienciar sobre la necessitat
d’integració de les persones amb problemes auditius, així com en la difusió
del seu llenguatge.
En aquest sentit, l’Ajuntament va
aprovar una declaració institucional
en el ple de maig en què es compromet a difondre el coneixement de la
llengua de signes i a millorar la relació d’aquestes persones amb l’Administració. En la declaració, pre-

Dos policies locals de
Paiporta, guardonats
per la Generalitat
Dos policies locals de Paiporta han
rebut una distinció de Felicitacions
Públiques dins de les condecoracions
a membres de les policies locals de
la Comunitat Valenciana. Aquests
agents varen detindre a un home per
un delicte contra la llibertat sexual
d’un menor el passat mes d’abril.

sentada per tots els grups polítics,
Paiporta es compromet tant a “promoure l’aprenentatge de les llengües
de signes com a garantir la llibertat
d’ús en tots els àmbits de la vida”, tal
com marca la llei. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana també garanteix l’ús d’aquesta llengua
pròpia de les persones sordes, que
“haurà de ser objecte d’ensenyament,
protecció i respecte”.
Segons la declaració aprovada, el
consistori “apel·la a totes les institucions, agents públics i socials i al
conjunt de la ciutadania a actuar amb
compromís per a situar les llengües
de signes en condicions d’igualtat, en
totes les esferes de la vida educativa,
social, cultural, econòmica i política“.

Encarna Signes serà la nova
regidora de Transparència, Modernització i Participació Ciutadana després de la renúncia de
Joaquín Tárraga al càrrec per
motius professionals. Signes és
llicenciada en filologia francesa i professora, té 38 anys i era
la número 7 en les llistes de
Compromís en les eleccions de
maig de 2015. La nova regidora
prendrà possessió al setembre.
Joaquín Tárraga deixa la seua
tasca com a regidor per a treballar com a investigador a
la Universitat de Cambridge
(Regne Unit). Els seus coneixements en bioinformàtica han
motivat que la universitat britànica haja decidit contractar-lo.
En poc menys d’un any, Tárraga
ha realitzat una important tasca d’actualització i modernització dels sistemes informàtics
de l’Ajuntament i de renovació
dels servidors que estaven obsolets, sense garantia i en greu
risc de provocar una pèrdua
massiva de dades. A més, ha
impulsat l’administració electrònica i sense paper, i ha inclòs
l’Ajuntament de Paiporta en els
sistemes més avançats de gestió digital com ORVE.
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El Motoclub Sense Peus conquereix Escòcia

Tres paiportins participen en la centenària prova de trial de clàssiques Scottish Pre 65

Els ingredients d’una prova de trial
com l’Scottish Pre 65 són: 250 bojos d’aquesta modalitat majors de
35 anys, motos fabricades abans de
1965 i les muntanyes i el fang de la
bella Escòcia. A aquesta aventura es
va apuntar el Motoclub Sense Peus
de Paiporta, que va desplaçar fins a
les illes britàniques a tres efectius:
Juan Domingo, Juan Vicente Puchades i Javier Gil, el més experimentat,
que afrontava el seu cinquè viatge a
aquesta prova centenària.
Què pot portar a algú a endinsar-se
en els boscos escocesos, plens de
rampes i tossals, amb l’únic escut
d’una moto de més de 50 anys d’antiguitat? “L’ambient que es respira és
molt bo, i la prova és una passada.
No és com les competicions de motos noves, amb gent jove, en què tots
van mirant al del costat per a arribar
abans. Ací, es tracta de passar-ho
bé, de guanyar, si pots, però també
d’ajudar a qui té problemes, de guiar
als que es poden perdre”, explica Javier Gil, que ja exerceix “de guia dels
11 espanyols que han participat enguany”, explica.

Aquest boig del motor confessa, amb
una mescla de vergonya i orgull, que
té 19 motos de trial clàssiques. Gil
fou un dels promotors del Motoclub
Sense Peus, una entitat “activa”, que
va començar amb sis membres l’any
2000 i ja en té 50. En aquells inicis
va participar també Rafa Ciscar, altre
paiportí amant del motor, pilot amb
10 edicions del París-Dakar a les
seues esquenes.

I des d’aleshores fins ara, el club
s’ha anat forjant un nom, amb participacions en proves de tot l’Estat,
i amb aquesta raresa meravellosa
que és l’Scottish Pre 65 com a capritx
“que s’ha d’experimentar”. Enguany,

a Javier Gil se li ha quedat una espineta clavada. Va acabar en la posició
65 de 250 corredors. Els seus companys, menys experimentats, acabaren el 100 i 101.
Per això, vol tornar, tot i que no és fàcil entrar. “L’assegurança de la prova
només pot cobrir a 250 persones, i se
n’inscriuen més de 400, així que no
és fàcil participar”, explica Gil, que
rememora les dificultats i la perillositat de l’Scottish Pre 65. “Has d’anar
amb molta cura de no perdre’t perquè, si agafes el camí equivocat, han
d’anar a buscar-te”.
En dos dies, els corredors recorren 250 quilòmetres a cavall de les
seues velles motos. Pot parèixer una
distància accessible, però s’ha de
remarcar que es tracta d’una prova
de trial, on cada metre que s’avança
s’ha de lluitar de valent, amb equilibri i força física sobre una Ossa o
una Triumph de més de mig segle de
vida. “Arribes a llocs tan inhòspits
que els repostatges de gasolina els
fa l’exèrcit amb un helicòpter. És una
prova molt dura!”, insisteix Javier.

24

PAIPORTA

La Finestra de Paiporta

Professores i professors jubilats. Membres de la corporació municipal assistiren a l’homenatge als professors i professores jubilades enguany de les escoles paiportines: Dolors Pla, Mª José Ciscar, Rafa Fernández-Llebrez, Emilio Plaza i Vicente Rafael Álvarez.

Ajudes a horts socials. La Diputació va presentar a Paiporta ajudes per a horts urbans i socials. La inversió provincial passa de
145.000 a 275.000 euros. L’anunciaren el diputat de Medi Ambient,
Josep Bort, i la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, amb l’alcaldessa.

Un Museu de tallers. El Museu de la Rajoleria ha tancat un 2015
ple de tallers, en què l’alumnat de Paiporta ha visitat les seues
instal·lacions. Vora 4.000 xiquetes i xiquets han realitzat activitats
lúdiques i educatives, i s’espera un augment per al nou curs.

Maria Aguado, campiona autonòmica. La paiportina Maria Aguado
es va proclamar el 9 de juliol a Cocentaina campiona autonòmica
infantil de patinatge artístic. La jove del club local, a la dreta en la
imatge, va coronar una gran actuació de les xiquetes paiportines.

Sisena edició de la Fira Comercial. La Plaça Xúquer va acollir l’11
de juny la VI Fira Comercial de Paiporta. La trobada, iniciativa de
l’Associació Local de Comerç i la Regidoria d’Ocupació i Comerç, va
permetre als comerciants paiportins mostrar productes i serveis.

‘Operacció X’ s’estrena a l’Auditori. L’òpera ‘Operacció X’, creada
per l’alumnat de sisè de Primària del CEIP Rosa Serrano dins del
projecte educatiu L’Òpera Vehicle d’Aprenentatge (LÒVA), es va estrenar el passat 21 de juny a l’Auditori Municipal.
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Nova etapa en la piscina. La piscina d’estiu de Paiporta estarà
oberta fins a primers de setembre. L’Ajuntament va portar a terme
obres de millora, i la nova empresa gestora ha baixat preus. L’èxit
ha sigut tal que alguns dies ha penjat el cartell de completa.

Assemblea de persones majors. L’Ajuntament de Paiporta, a través de la Regidoria de Persones Majors, va convocar recentment a
una assemblea oberta amb l’objectiu de recollir propostes de cara
a la programació dedicada a aquest sector de població.

Animació lectora a la Biblioteca. La Biblioteca Maria Moliner Ruiz
de Paiporta continua amb la campanya d’animació lectora per als
i les més joves, i ja prepara la programació per a l’inici del pròxim
curs 2016-2017.

Connectats pel Valencià. L’Agència de Promoció del Valencià AVIVA Paiporta va organitzar la mostra ‘Connectats pel valencià’, un
recull de campanyes de promoció de la llengua de la Diputació de
València. L’exposició incloïa el seu corresponent taller per a joves.

Delegat oficial de kajukenbo. El paiportí Carlos Escamilla Rivodigo
ha sigut nomenat Delegat Oficial de Kajukenbo K.S.D.I. (Kajukenbo
Self Defense Institute) Europe en València. Carlos va començar a
practicar aquest art marcial als 15 anys en un gimnàs de Paiporta.

Javier Palazón, número 1 del rànquing nacional. Javier Palazón
(esquerra), del Club Billar Paiporta, s’ha proclamat número 1 del
rànquing nacional després del seu tercer lloc en el Trofeo Comunidad de Madrid. Altre valencià, David Martínez, va guanyar la prova.
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Paiporta s’associa

Associació Local del Comerç (ALC): la unió fa la força

L’entitat que agrupa desenes de comerciants de Paiporta guanya pes gràcies a l’acord signat amb l’Ajuntament i l’impuls del Consell Local de Comerç, una de les promeses del pacte de govern
l’activitat comercial des del diàleg, la
cooperació i el suport mutu. A més,
contempla la planificació, l’execució i
el seguiment de la promoció de l’activitat comercial, concretament, en la
realització de campanyes. El conveni
contempla la subvenció amb 2.000
euros de banda de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Paiporta i l’Associació Local del Comerç (ALC) han signat per primera vegada un conveni
de col·laboració. Aquest ajudarà a
potenciar el comerç local amb diferents accions de dinamització, promoció i formació.
L’objectiu és millorar la competitivitat del teixit comercial mitjançant
recursos municipals que faciliten,

entre d’altres, l’assessorament, la
formació, la millora, i el foment de
l’associacionsme local. A l’acte, celebrat recentment, assistiren l’alcaldessa, Isabel Martín, el primer
tinent d’alcalde i regidor d’Ocupació i
Comerç, Vicent Ciscar, i la presidenta
de l’ALC, Ana Mª Araes.
El conveni estableix línies de col·laboració amb l’objectiu de millorar

D’altra banda, l’ALC també ha vist
complida una demanda histórica: La
creació del Consell Local de Comerç
de Paiporta, que va quedar constituït
a principis de juny. El seu objectiu és
assessorar a l’Ajuntament en matèria comercial, es reunirà amb trimestralment, i compta entre els i les
seues membres amb representants
d’empresaris dels polígons, de l’ALC,
d’entitats bancàries, amb l’alcaldessa, el regidor d’Ocupació, el de Cultura, i dels partits de l’oposició.

Aquests han sigut alguns dels continguts més destacats relacionats amb
Paiporta i compartits per vosaltres en les xarxes socials més populars.
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Lluita transversal contra la violència masclista
La Policia Local tindrà un grup específic VIOGEN coordinat amb Serveis Socials
Donar a les dones víctimes de la
violència masclista tot el suport necessari, eixe és l’objectiu del nou
grup policial de VIOGEN (violència
de gènere), en la formació del qual
s’està treballant des de l’Ajuntament
de Paiporta. Des de l’inici de la legislatura, la lluita contra aquest tipus
de violència ha sigut prioritària per
a l’equip de govern. Com a primera
mesura, es cobriren quatre llocs de
treball de la policia local amb dones
amb coneixements en aquest àmbit,
per tal d’aportar noves dinàmiques.
El passat mes d’abril, Estefania Navarrete, inspectora del Grup Gamma
de la Policia Local de València, especialitzat en VIOGEN, va impartir un
curs a la plantilla, en el que també
participaren la fiscal de Violència de
Gènere, Susana Chisbert, i l’experta
universitària en Violència de Gènere,
Angela Escribano.
Al llarg de cinc dies, els membres
de la plantilla de la Policia Local de
Paiporta van conèixer de primera
mà com funciona un grup específic
de defensa de les dones i de com la
seua tasca pot facilitar i millorar la
gestió de les denúncies en el jutjat.

Amb l’augment de dones en la plantilla (fa un any només hi havia una
dona en un grup de 37 persones, i en
l’actualitat n’hi ha cinc), i un nombre important de policies formats,
ara ha arribat el moment de crear el
grup de VIOGEN.

Tal com explica la regidora d’Interior, Beatriz Jiménez, l’equip de
govern de Paiporta està “acabant
de definir com i qui ha de composar
el grup VIOGEN de la Policia Local;
totes i tots els agents han d’estar
implicats, però cal coordinar actuacions des d’un grup més reduït. L’objectiu és protegir a les dones i dotar
de recursos al cos policial per actuar
contra els maltractadors”.

Tanmateix, la formació del grup policial no és l’única mesura que des de
l’equip de govern s’ha plantejat: la
creació d’un lloc de treball de tècnic
o tècnica d’igualtat, que coordinarà
tota l’àrea i connectarà el treball policial amb el de Benestar Social, és
altra de les iniciatives preses per a
millorar l’atenció.
“La igualtat i la lluita contra la
violència masclista és transversal,
no depén només de la policia, ha
d’estar present en tots els departaments. Les agressions són la punta
de l’iceberg d’alguna cosa que comença molt abans, cal posar solucions a les situacions de maltractament, però sobretot cal treballar en
altres àmbits. La mitjana de casos
a Paiporta és molt preocupant, és
cert que no menys que altres llocs,
però ací han hagut dos d’assassinats
per violència masclista i hem de treballar totes i tots junts perquè això
no torne a passar mai més” explica
Beatriz Jiménez.
La previsió és que al mes de setembre s’acabe de constituir totalment
el grup i que abans de final d’any estiga treballant a ple rendiment.
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Alba Escoruela i Paula Marí, Falleres Majors 2017
El món faller proclama les representants de la festa d’enguany a l’Auditori Municipal
L’Auditori Municipal va acollir el 16 de juliol l’acte de proclamació d’Alba Escoruela i Paula Marí com a Falleres Majors de
Paiporta per a les Falles 2017. A l’acte van
assistir l’alcaldessa, Isabel Martín, el regidor de Cultura, Alberto Torralba, altres
membres de l’equip de govern i la corporació municipal, i el president de la Junta
Local Fallera, Adrián Coso.
També van ser donats a conèixer els noms
de les components de les Corts d’Honor:
les de la infantil, Naiara Monrabal, Lucía
Lorca, Paula Cebrián i Sofía Ferrer, i la de
la Fallera Major, Mari Carmen Fuentes.
En el mateix acte, van acomiadar el seu
regnat les Falleres Majors de Paiporta
2016, Andrea Puig i Maria Plaza, que es
van mostrar emocionades i agraïdes a les
seues famílies, la Junta Local, i amics i
companys.

Així consumeix Paiporta la cultura

L’Ajuntament fa públiques les memòries anuals 2015
Per primera vegada, l’Ajuntament de Paiporta ha fet públiques les memòries anuals que
s’elaboren des de la Biblioteca,
l’Auditori i el Museu de la Rajoleria, depenents de la Regidoria
de Cultura. La informació està
a disposició de la ciutadania
en el Portal de Transparència,
en la pàgina web paiporta.es/
transparencia, dins de l’apartat
‘Ciutadania’.
Les memòries afloren algunes
dades reveladores en l’aspecte de consum cultural, i donen
xifres de despeses i retorns
econòmics: 10.540 persones
han visitat les 31 exposicions i
tallers del Museu de la Rajoleria, especialment en els mesos
de març i desembre; 7.682 es-

pectadores i espectadors han
acudit als 33 espectacles de
l’Auditori Municipal. N’hi ha que
formen part de la programació
estable, i altres, de la concertada, com ‘Anem al teatre’, la iniciativa que acosta els escolars
a les arts escèniques. L’Auditori
també ha cedit els seus espais
fins unes 230 ocasions per a actes de tot tipus.
Quant a la Biblioteca, la quantitat de socis i sòcies s’ha incrementat des de 2013 en 851
persones, i ha passat de 7.003 a
7.854, més d’un 30% dels habitants de la localitat. L’any 2015
s’han comptat en més de 51.000
els usuaris i les usuàries, i els
llocs de lectura han passat de
88 als 222 de l’actualitat.

Convocat el premi
Carolina Planells

L’Ajuntament de Paiporta, a través de la
Regidoria de Cultura, ha convocat la novena edició del Premi Carolina Planells de
narrativa curta contra la violència de gènere. Aquest premi literari porta el nom
d’una dona paiportina assassinada en un
crim masclista. El guardó té com a objectiu “fomentar la creativitat literària i aprofundir en la conscienciació front al masclisme i la violència”, tal com va explicar
el regidor de Cultura, Alberto Torralba, en
el ple del mes de juny. Es repartiran diferents premis: en categoria d’adults, hi
haurà 600 euros per al millor relat i 300
per al millor d’un autor o autora paiportina. En la secció juvenil, el guanyador o
guanyadora absoluta s’emportarà 300,
pels 150 per als relats d’origen local.
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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

Josep Val

Vicent Ciscar

Alberto Torralba

vicenteibor@paiporta.es

compromispaiporta@gmail.com

vicentciscar@paiporta.es

albertotorralba@paiporta.es

Portaveu Partit Popular

Portaveu Compromís

Portaveu PSPV-PSOE

Portaveu PODEU

Mª Consolación
Tarazona

Portaveu Ciudadanos
paiporta@ciudadanos-cs.org

¡LEVÁNTATE Y PIENSA!
(Inspirado en una conferencia de Julio Anguita)
La política como servicio público ha derivado en un
nido de corruptos, ladrones y sinvergüenzas. Porque
las observaciones, porque el ejercicio de la razón, porque los ojos que ven día tras día están demostrando la
corrupción de un partido político que ha visto en este
servicio público una forma de sacar provecho personal.
En estas elecciones, la sociedad ha tenido que escoger
un camino u otro: O seguir en la resignación de seguir
siendo gobernada por la corruptela o plantar cara a
ésta y decir hasta aquí hemos llegado.
La resignación adormece la mente. Esa resignación es
producto del dominio del poder a través del dominio
de la mente, mediante el opio de los aparatos de televisión, del opio de las sentencias de los tribunales, de
los opinadores de la prensa escrita, de los discursos
políticos que van empapando la mentalidad de la gente, que va diciendo calla, calla porque si no va a ser
peor. Esta resignación convierte al ser humano en un
esclavo sin pensamiento, alejándolo de un ser pensante capaz de la reflexión, de la duda o de la inquietud. Y
por lo tanto su “peligrosidad” va menguando, dejando
de ser un ser conflictivo y convirtiéndole en un cordero
sumiso.

Frente a esta resignación está la rebeldía, un grito de
la inteligencia y la voluntad que dice: “No quiero decirle que sí a esta actual situación porque entiendo que
puede haber otra situación. No asumo esta podredumbre y quiero luchar contra ella. No quiero que piensen
por mí porque se adueñan de mi libertad y me convierten en un autómata al servicio del poder”.
Es hermoso luchar, incluso morir, por un ideal noble y
no vivir consumiéndose como un brasero del cual otros
sacan el provecho.
En un pasaje del Evangelio le preguntan a Jesús de
Galilea: “¿Tú a qué has venido? ¿A traer la paz? Yo
no, he venido a traer la guerra”. Vino a concienciar, a
perturbar, a agitar el cerebro, a mover conciencias, no
queremos gente tranquila, “drogada”, queremos gente
que inquiete. Venimos a perturbar, a agitar cerebros, a
mover conciencias a provocar que la gente piense. Y en
la medida de que se consiga, la gente será más libre y
más difícil de dominar.
La rebeldía empieza en la cabeza que dice: “No sirvo,
no me da la gana, no quiero asumir estos valores”.
¡Levántate y piensa!
Pasqual Pardo i Peiró
Coordinador EUPV-Paiporta
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Estimados vecinos/as:
Desde Ciudadanos, un año más, queremos hacerles llegar nuestros mejores deseos para que disfruten en la medida de lo posible de
nuestras fiestas populares en honor a nuestro patrón
San Roque. Aprovechamos también para agradecerles
la confianza depositada en nosotros. Como Concejal
Portavoz de Ciudadanos en Paiporta, trasladarles que
nuestro grupo municipal trabaja día a día para hacer de
nuestro pueblo, un pueblo mejor, sin duda alguna.
Un saludo
Xelo Tarazona
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos

¿PARTICIPACIÓN O IMPOSICIÓN?
Ha transcurrido ya más de un año desde
que los partidos que perdieron las elecciones municipales se unieran para que
no gobernara la lista más votada, la del Partido Popular. Sería hora ya para que se empezaran a ver los frutos de esta gestión compartida entre PSPV, COMPROMIS, ESQUERRA UNIDA y PODEMOS, pero lo único que
se comprueba es que se han incumplido las promesas
electorales, se ha incrementado la propaganda política
partidista a cargo de nuestro dinero, se ha favorecido a
los amigos de los que gobiernan y se ha ninguneado la
opinión de los vecinos.
El primer incumplimiento se produjo en el primer Pleno, cuando los falsos defensores del pueblo se fijaron
retribuciones para sí mismos que a lo largo de la legislatura nos van a costar a los paiportinos 800.000 euros.
Después comenzaron los falsos procedimientos de selección a través de los cuales, “casualmente”, se contrataron a personas afines políticamente al cuatripartito
radical, continuaron con los bloqueos de los ciudadanos
críticos en las redes sociales oficiales y todo ello sazonado con la más absoluta desidia en la gestión de la
limpieza de nuestro pueblo, en la gestión de las plagas

de cucarachas y ratas y en el normal funcionamiento de
nuestros servicios, cada vez más deteriorados.
La ultima brabuconada de los radicales que nos gobiernan ha sido la programación de nuestras fiestas patronales. Se ha convocado a las asociaciones en un falso
montaje de participación ciudadana pero el objetivo era
imponer su modelo y taparse los oídos frente a las críticas. Una vez más gobiernan a espaldas del pueblo desde
el más absoluto desconocimiento de nuestras necesidades y de las opiniones más generalizadas.
Con todo esto no es de extrañar que en las últimas elecciones generales los votantes hayan castigado duramente a estos extremistas, que han tenido el máximo
desgaste posible en tan sólo un año de gobierno. Pese a
todo, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos desear a todos los vecinos unas felices fiestas
patronales, allí estaremos disfrutando al máximo, con
la esperanza de que en breve podamos recuperar, entre
todos, un gobierno que trabaje para los ciudadanos, sin
sectarismos absurdos, y sobre todo que sepa escuchar y
hacer caso a los vecinos. FELICES FIESTAS.
Grupo Municipal del Partido Popular
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UN ANY DE GOVERN AMB COMPROMÍS, TAMBÉ, A LA
GENERALITAT
Fa uns dies
s’aprovava a les Corts un decret per agilitzar la tramitació de
la Renda Garantida de ciutadania, eixa que esperen
més de 15.000 ciutadans i ciutadanes, “los nadies” dels
quals ningú mai s’havia recordat, com ha explicat la vicepresidenta Mónica Oltra. I és que la Conselleria que
#RescataPersones, ha sigut la prioritat del govern en
el seu primer any. Per això s’ha eliminat el copagament
sanitari, s’han abonat els endarreriments a 6.000 dependents; estan posant-se al dia les valoracions de més
de 45.000 usuaris que el PP va oblidar en un calaix i,
ara sí, es paguen les ajudes a finals de mes i no amb
3 mesos de retard com en temps del PP. A més, totes
les persones que viuen als nostres pobles i ciutats tenen
dret a una Sanitat Universal.
Després d’anys de retallades en qualitat educativa el
nou conseller Marzà ha començat a retornar tot allò que
el PP va llevar a estudiants i professorat. La màxima
d’una #Educació #Pública i #Gratuïta es tradueix en
la posada en funcionament de Xarxa Llibres, l’augment
de 10 milions d’euros en beques de menjador i d’1 milió
més per al transport escolar. En el pròxim curs, a més,
es dóna solució a una reivindicació històrica: la dotació
de personal administratiu per als centres de 3 línies. A

Paiporta també ens arriba altra bona notícia: s’amplien
les subvencions per als centres d’educació de persones
adultes i passem de 109.000€ a 138.000€.
“La terra que habitem és l’herència que deixarem a les
nostres filles i fills”. Per això s’han desempolsat diferents plans de protecció del nostre territori, com el de
protecció de l’Horta, i s’ha posat com a prioritat la recuperació i la protecció dels nostres boscos, per acabar amb els incendis forestals. També la consellera de
#MediAmbient Elena Cebrián està treballant en una
nova política de residus basada en la reducció, separació, reutilització i reciclatge.
Molts problemes de corrupció que hem patit al País
Valencià han sigut conseqüència de la manca de
#Transparència en les institucions. Crear una Conselleria per tal que la ciutadania conega com es gestionen els
seus diners i tinga accés a tota la informació pública és
més que una declaració d’intencions dels governs amb
Compromís.
Aquests en són nomes els fonaments. Encara queda
molt per construir i reconstruir, però hem vingut a treballar per al poble.
Bon estiu i que gaudiu de les festes.

PERSONES TREBALLANT PER LES PERSONES
Ara fa un any, en estes mateixes
planes, els contàvem que estàvem treballant per implantar polítiques municipals dirigides a aconseguir major benestar per a les persones. Hui, ens alegra dir-los que eixe
treball està donant fruits. Des de les regidories de Benestar Social, Igualtat, Cooperació Social i Voluntariat,
Gent Gran, Sanitat i Salut Pública, Ocupació i Comerç
hem posat en marxa un seguit d’actuacions que evidencien que som el que diem, persones que ens preocupem
de persones.

Com ara la imminent posada en funcionament de la
UPCCA (Unitat de Prevenció i Control de Conductes Addictives) que desenvoluparà el 1r pla de drogodependències de Paiporta.

No són paraules boniques, la realitat i els números ens
donen la raó:

I, com no, hem contribuït des del govern municipal a que
el Col·legi Rosa Serrano tinga finalment un edifici i unes
instal·lacions adequades i dignes, després de 8 llargs
anys d’esperar i quasi desesperar!

Com ara els 120.000 € emprats en donar ajudes d’emergència a 440 famílies en el primer semestre de 2016,
que suposen més despeses en este concepte que durant
tot 2015.
Com ara, les beques d’activitats i menjador al pla social
d’estiu, on s’han atès 189 xiquets i xiquetes de la localitat, més del doble que l’any passat.
Com ara l’ampliació del Servei d’Ajuda a Domicili i l’elaboració del Pla d’Igualtat Municipal.
Com ara la posada en marxa de la Mesa de Cooperació
Social amb les entitats del 3r sector i la firma de convenis que donen suport a la seua activitat social.

Com ara la posada en marxa del pla d’ocupació social
que ocuparà, durant 3 mesos, a 21 persones, i el pla de
formació social, per a 9 titulats que estaran ocupats durant 3 mesos amb una beca de formació, totes dirigides
a persones en risc d’exclusió social.

Duguem un any compartint el Govern Municipal de Paiporta i ens passa com al filòsof: quantes més coses fem,
més en descobrim que se’n poden fer per les persones
del nostre poble. Tenim per davant una tasca apassionant, i seguirem fent-la amb una idea principal al cap: el
benestar dels nostres veïns i veïnes.
Els socialistes de Paiporta us desitgem que gaudiu de
les festes populars i patronals de Sant Roc.
Grup Municipal PSPV-PSOE

