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PAIPORTA
el nostre poble
Butlletí d’informació Municipal

Ajuntament
96 397 12 22
ajuntament@paiporta.es
C/ Mestre Músic Vicent Prats

Oficina UNICA
96 397 12 22
unica@paiporta.es
C/ Mestre Músic Vicent Prats
AJUNTAMENT

Agència de Col·locació
96 397 24 74
agenciacolocacion@paiporta.es
C/ Santa Anna, 35

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

Biblioteca
96 397 15 33
biblioteca@paiporta.es
Pl. Esglèsia de Sant Jordi, 10
CENTRE CULTURAL

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

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

L’ Auditori Municipal
96 129 45 59
auditori@paiporta.es
C/ Jaume I, 19

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

Museu de la Rajoleria
96 397 63 88
museu@paiporta.es
C/ Enrique Reig, 3

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

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

Guàrdia Civil
96 397 32 48

Jutjat de Pau 
96 397 12 22

Centre de Salut
96 342 54 50
96 342 54 60

Ecoparc
687 88 56 87

Aguas Potables
Paiporta
96 397 14 85

IES La Sènia
96 120 59 55

Piscina Coberta
96 397 98 54

CEIP Rosa Serrano
96 120 58 30

CEIP Ausiàs March
96 120 68 30

CEIP Jaume I
96 256 68 30

CEIP Lluís Vives
96 256 52 30

Correus
96 397 09 87

Llar del Jubilat
96 397 10 07

CEIP L’Horta
96 256 65 60

CC La Inmaculada
96 397 11 53

IES Andreu Alfaro
96 120 60 35

Informació i telèfons d’interès
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Alcaldessa
alcaldessa@paiporta.es

1r Tinent d’Alcaldia 
Regidor d’Ocupació 
Comerç i Persones 
Majors
vicentciscar@paiporta.es

2n Tinent d’Alcaldia 
Regidor de Cultura
albertotorralba@paiporta.es

3r Tinent d’Alcaldia 
Regidor d’Urbanisme 
Medi Ambient i 
Sostenibilitat
pepval@paiporta.es

Isabel Martín Vicent Ciscar Alberto Torralba

Regidora d’Hisenda i 
Administració General 
beatrizjimenez@paiporta.es

Regidora de Benestar 
Social i Igualtat
misabelalbalat@paiporta.es

Pep Val Beatriz Jiménez Mª Isabel Albalat

Regidor d’Educació
tonitorreno@paiporta.es

Regidora de 
Transparència 
Modernització i 
Participació Ciutadana
encarnasignes@paiporta.es

Antoni Torreño Encarna Signes

Regidora Cooperació 
Social i Voluntariat
isabelmartinez@paiporta.es

Regidora de Foment de 
les Arts Escèniques i 
Biblioteca
mteresaverdu@paiporta.es

Regidor de Sanitat i 
Salut Pública
ricardbenlloch@paiporta.es

Isabel Martínez Mª Teresa Verdú Ricard Benlloch

Regidora de 
Joventut i Esports
zairamartinez@paiporta.es

Zaira Martínez
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Sumari

     Taekwondistes excel·lents.
La Gal·la de l’Esport va estar prota-
gonitzada pels i les taekwondistes. 
El patinatge de velocitat també va 
obtindre reconeixements. P6

     Cine, circ, ceràmica, literatura. 
La programació cultural de l’Auditori, 
el Museu i la Biblioteca se centren 
en el cinema, el circ, la ceràmica i la 
literatura en femení. P16

     Augment de les ajudes. 
La regidoria de Benestar Social fa 
balanç de 2016: Un 113% més d’aju-
des concedides i el nombre de pe-
ticions triplicat són els números de 
l’atenció a l’emergència social. P8-9

     Paiporta, un món de contes. 
El balanç del festival de narrativa 
oral és positiu, i en 2017 se celebrarà 
la segona edició. P18

     Descobrim la ceràmica. 
Encetem la secció #DescObrimPai-
porta amb textos i fotos de Vicent 
Pascual, en aquesta ocasió, posant 
de relleu el valor de la ceràmica 
paiportina. P17

     Criando Ando. 
En la secció Paiporta s’associa, 
presentem Criando Ando, grup per 
la criança respectuosa. P26
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La nadadora paiportina Merche Peris 
afronta amb només 31 anys el tram fi-
nal de la seua carrera esportiva en l’elit. 
Amb 46 campionats d’Espanya, meda-
lles de tots els metalls en europeus i 
mundial, i la participació en unes Olim-
píades (Pekín 2008), té previst un comiat 
pausat, a poc a poc. L’últim reconeixe-
ment li ha arribat des de la Generalitat, 
que el passat 9 d’Octubre li va atorgar 
la distinció al Mèrit Esportiu.  Pel que 
conta, l’esport, a més de medalles, li 
ha donat lliçons de vida importants. Qui 
fóra reina de les distàncies curtes de la 
natació espanyola fa balanç.   
Per què et decideixes de menuda per la 
natació?
Tot va començar en l’escola, en els Sa-
lesians, on hi havia un munt d’activitats 
extraescolars. Vaig anar provant amb  
ballet i bàsquet, però em vaig assaben-
tar que hi havia natació, i que el grupet 
era molt agradable. Ma mare m’ho va 
proposar i el bon ambient va fer que 
m’enganxara. 
A quina edat començares?
Amb 8 anys. Molt prompte.
Havies tingut predilecció per l’aigua de 
més menuda?

Des de molt menuda m’agradava. Poc 
després de començar amb els cursets, 
l’entrenador va anar a parlar amb els 
meus pares, per a dir-los que tenia qua-
litat, i que ho podria fer molt bé. Mai ens 
imaginàrem que podria arribar fins on 
he arribat, però l’entrenador ens va dir 
que tenia facultats.
Quan t’adones que pots arribar tan 
lluny?
Si et sóc sincera, crec que eixe moment 

mai arriba. S’ha de fer a poc a poc. Això 
m’ho han inculcat els meus pares, que 
s’ha d’anar pas a pas, treballar dur dia 
a dia per poder arribar. Recorde que tot 
va anar molt rodat: primer, el campio-
nat provincial. Després, l’autonòmic, i el 
d’Espanya. Així, a poc a poc, les ganes 
de superar-me i de millorar, de guan-
yar, augmentaven, i no et plantejaves on 
volies arribar. També és veritat, i això 
no ho vaig a negar, que quan s’acosta 
una cita com els Jocs Olímpics, en el 
meu cas, els de Pequín, ahí sí que saps 
que vols anar als jocs. Que vols prepa-
rar-t’ho. Ahí sí que m’ho vaig plantejar. 
Però no des de menuda. No pensava que 
volia anar a tal o qual lloc. 

Què t’ha ensenyat la natació?
Milions de coses. Acabaria abans dient-
te què és el que no m’ha ensenyat la 
natació, l’esport en general. Aprens 
molt. És un món difícil i et prepara real-
ment per a la vida normal. T’ensenya 
la constància, el treball, la disciplina... 
M’ho ha donat tot. L’esport m’ha canviat. 
Tal volta no seria com sóc si no hague-
ra nedat. Quant a l’esperit de lluita, el 
perfeccionisme, l’obsessió pel detall i la 
perfecció, i la constància, són coses que 
t’ensenya el voler aplegar. 
Els Jocs de Pequín foren el teu cim?
Hi ha moments en la vida d’un esportis-
ta que et marquen, i els Jocs de Pequín 
és el que més en el cap tinc, encara hui. 

“L’esport m’ho ha donat tot, m’ha canviat”

“Poc després 
de començar a 
nedar, amb 8 anys, 
l’entrenador els va 
dir als meus pares 
que tenia facultats”

Entrevista a Merche Peris
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Fa molt anys, però és com si fóra ahir. 
Per a mi va ser impressionant. Des del 
minut u, que vaig fer la mínima per a 
anar, fins que vaig arribar allí. És una 
experiència inoblidable, i això és el que 
t’emportes després de tants anys. És la 
recompensa a tant de sacrifici. El fet de 
conviure amb tots els grans esportistes 
espanyols, poder competir, viatjar, ne-
dar en eixes piscines, és absolutament 
tot el que et fascina d’uns Jocs Olímpics. 
És una experiència increïble. 
Com veieu el tractament que es fa des 
dels mitjans de masses dels esports 
minoritaris?
M’ho han preguntat moltes vegades, 
i podria dir-te que ha millorat amb la 
irrupció de Mireia Belmonte. Però la 
realitat és que és trista l’atenció que 
ens presten. No va en correlació amb el 
sacrifici que impliquen el meu i altres 
esports. No és just. Econòmicament, els 
nostres honoraris no tenen res a veure 
amb, per exemple, el futbol. És horro-
rós. I el sacrifici que es fa en alguns 
esports no està valorat. Hi ha gent que 
dedica tota la seua vida, i és totalment 
desconeguda. S’hauria de canviar això, 
ho considere injust.
Els i les joves es fan futbolistes mirant 
a Messi o Cristiano, però també obser-
ven un estil de vida, un estatus. Per què 
es fa algú nadador o nadadora? 
L’esperit de l’esport, en algunes pràcti-
ques, no el veig. No vull que se’m ma-
linterprete. Ells són també esportistes. 

Però no ho considere esport-esport, 
com a l’esperit de superació, amb l’es-
forç al centre de tot. No veig que es visca 
de la mateixa manera aquest esperit en 
alguns esports respecte d’altres. El fut-
bol és diferent, ni millor ni pitjor. El que 
ens transmet a la joventut actualment, 
a mi, particularment, no m’agrada. Per 
a mi, l’esport és altra cosa. Tampoc vull 
menystenir ningú, ni al futbol. Però sí 
que canviaria moltes coses, perquè hi 
ha molts xiquets i xiquetes que estan 
pendents de cadascun dels moviments 
d’aquestes persones, i no estan donant 
l’exemple que deurien oferir. O del que 

realment és l’esport, baix el meu punt 
de vista. 
Quins plans de futur tens?
Per a aquest nou any, tinc pensat deixar 
la natació, però a poc a poc. El xip ja ha 
canviat, vaig a altre ritme, més pausat, 
però ho vull deixar progressivament. 
Tinc un campionat d’Espanya d’Hivern 
en piscina curta, i la idea és anar can-
viant a la vida laboral tranquil·la. Sent 

moltes ganes de treballar, de transme-
tre tots els valors que he aprés durant 
aquests anys de carrera esportiva. 
Et veus amb opcions de sumar algun 
campionat d’Espanya més?
Realment no ho sé. Lluitaré fins al final. 
Mai, ni quan estava a tope, m’atrevia a 
dir que anava a guanyar. No és el meu 
estil. Però ho vaig a lluitar, segur. 
Com està el futur de la natació a Espan-
ya? Hi ha un referent clar com Mireia 
Belmonte, això ajuda?
Sí, però el problema és que només se 
centra l’atenció en una nadadora. Hi ha 
molta més gent amb qualitat, i se li ha 
de donar temps. Se li ha de donar suport 
a qui ve darrere. En la natació hi ha de 
tot, molta gent jove. En waterpolo som 
dels millors del món, en natació sin-
cronitzada podem arribar a ser els mi-
llors, i en salt de trampolí hi ha un canvi 
generacional prometedor. Però la gent 
necessita temps i suport. Hi ha quatre 
anys fins a la propera cita olímpica, i és 
el moment d’apostar per elles i ells.
Què li diries a un pare o una mare que 
es plantegen apuntar al seu fill o la 
seua filla a natació?
Allò més important és que facen esport. 
Qualsevol esport. Perquè els valors que 
transmet són imprescindibles. Per la 
natació, els diria que és complet, que 
t’ensenya a conèixer-te’n a tu mateix i et 
fa forta. És ideal per als xiquets i xique-
tes. Allò important és que s’ho passen 
bé, siga en l’esport que siga. 

“No m’agrada el que 
transmeten alguns 
esports a la joventut 
actualment, no es 
dóna l’exemple que 
deurien oferir”

Merche Peris rep la distinció al Mèrit Esportiu de mans del President de la Generalitat, Ximo Puig, el passat 9 d’Octubre
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La magnífica temporada del taekwondo 
paiportí va copar bona part dels premis 
de la XX Gal·la de l’Esport, celebrada el 
passat 11 de novembre. Entre els premis, 
hi havia cinc en els guardons institucio-
nals, i els dos premis a millors esportis-
tes de l’any foren per a taekwondistes. 
El patinatge de velocitat també va con-
centrar un bon nombre de guardons 
a esportistes destacats, mentre que 
l’emotivitat va arribar amb el premi insti-
tucional a Vicent Pastor, tècnic d’esports 
de Picanya i fundador del grup Tres Fan 
Ball, que va tindre una gran relació amb 

el Servei Municipal d’Esports de Paipor-
ta, i que va morir recentment.
La Gal·la de l’Esport ha pegat un gir, a 
més, amb la col·laboració del grup de 
teatre local Burumballa, que va amenit-
zar l’acte amb els seus gags. Els guardo-
nats amb els premis al millor esportista 
de l’any foren, en menors de 16 anys, el 
campió d’Espanya cadet de taekwon-
do, Óscar López Moreno, qui, a més, ha 
aconseguit aquesta fita superant proble-
mes de salut. En la categoria de majors 
de 16 anys, la millor esportista de l’any 
fou la també taekwondista, campiona 

d’Espanya junior i sub-21, Tamara Mi-
quel de la Encarnación. 
A més, aconseguiren guardons institu-
cionals José Andrés Menchero Moll, Al-
bert Mateu i Isidoro Torres. Foren nome-
nats esportistes destacats Lorena Cabel, 
Blanca Calvo, Alejandro Morcillo, Iván 
Soriano, Silvia Soriano, Lucía Alapont, 
Pascual Pons, Nacho Puchal del Valle i 
Maria Aguado . Com és tradició, les 20 
entitats esportives i clubs participants 
entregaren també els seus guardons 
a membres destacats a mode de reco-
neixement anual. 

El taekwondo protagonitza la Gal·la de l’Esport
Burumballa Teatre amenitza un acte renovat en què s’homenatja a Vicent Pastor

La jove taekwondista paiportina Lo-
rena Cabel Solaz es va proclamar 
el passat mes d’octubre campiona 
d’Espanya júnior en la categoria de 
menys de 44 quilos. Cabel va pujar 
al més alt del podi en la competició 
celebrada a la localitat segoviana de 
Cantalejo. La paiportina aconseguia 
per primera vegada el campionat 
d’Espanya després de quatre anys 
en què havia sigut bronze i plata en 
dues ocasions.
Cabel, que té 15 anys i pertany a la 
disciplina del Club Olimpo de Seda-

ví, aconsegueix amb aquest títol una 
fita més en la seua brillant i prome-
tedora carrera esportiva, en la qual 
ja ha sigut campiona d’Espanya de 
clubs en quatre ocasions, així com 
subcampiona a nivell individual els 
dos últims anys. 
La taekwondista paiportina ja fou 
nomenada com a millor esportista 
local menor de 16 anys el 2013, i en 
2015 va rebre el reconeixement de 
l’Ajuntament com una de les espor-
tistes locals més destacades pels 
resultats aconseguits aleshores. 

Lorena Cabel, campiona nacional
Ho aconsegueix després de dos subcampionats
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No és fàcil progressar en l’exigent món 
del motociclisme, però un pilot del club 
paiportí Middem, dirigit per Karmen 
López, s’ha col·locat a les portes del 
Mundial de MotoGP. Adrián Carrasco 
Alba, de 13 anys i natural de Riba-roja, 
té una plaça per a la Redbull Rookies 
Cup, competició considerada el pas pre-
vi per a arribar a l’elit. Durant tres anys, 
es formarà en una competició que viatja 
paral·lela al Mundial i, amb un poc de 
sort, algun equip oficial es podria fixar 
en ell i incorporar-lo, com ja ha passat 
amb pilots que hui corren al màxim ni-
vell com Joan Mir, Jorge Martín.
I no seria res estrany, ja que Adrián 
apunta molt alt. De fet, ha passat un 
procés de selecció al qual es presen-
taren 1.400 sol·licituds. Després de la 
primera criba, en la que quedaren 112 
participants, i ja amb les motos a l’asfalt 
del circuit de Guadix, a Granada, Carras-
co va aconseguir el segon millor temps. 
A més de la capacitat esportiva, les i els 
joves pilots foren observats pels exami-
nadors, i entrevistats en anglès. El pilot 
del club paiportí va superar totes les 
proves amb èxit. 
La Redbull Rookies Cup és un campionat 
exigent, i car. Per això, els pilots són be-
cats amb 150.000 euros per a competir 
arreu del món. Adrián Carrasco neces-
sita encara una espenta per a poder fer 
realitat el seu somni, ja que la seua fa-
mília no té possibilitats econòmiques per 

a sufragar els desplaçaments a les dife-
rents proves. Per això, ell i la paiportina 
Karmen López es troben en plena re-
cerca de patrocinadors. Necessiten uns 
12.000 euros per a que Carrasco i son 
pare puguen acudir a les diferents com-
peticions que se’ls presenten per davant 
a partir d’abril, quan començaran amb la 
primera prova, a Motorland (Aragó). 

El club Middem està d’enhorabona, a 
més de per la bona progressió d’un dels 
primers alumnes de l’escola, per les 
bones notícies de Jacopo Cretaro, de la 
seua disciplina. Després de patir un es-
garrifós accident durant una prova tam-
bé a Motorland, l’italià ha estat elegit 
per l’equip oficial Suzuki per a córrer el 
Campionat d’Europa de Supersport.

El pilot d’un club paiportí, a les portes del Mundial
Adrián Carrasco, de Middem, correrà la Redbull Rookies Cup a partir d’abril

Per primera vegada, el Servei Municipal d’Esports 
(SME) de Paiporta i el Club d’Espeleologia l’Horta 
van unir esforços per organitzar una eixida a la mun-
tanya. La proposta era visitar un dels paratges natu-
rals més espectaculars dels que es troben a prop de 
Paiporta, accessible per a totes les franges d’edat, 
i al qual es poguera arribar amb autobús, a més de 
poder anar i tornar en el mateix dia: La ruta de Los 
Calderones, a Chulilla. Malgrat la pluja en el dia as-
senyalat per a l’excursió, el passat 26 de novembre, 
uns 35 participants del total d’inscrits, que havien 
omplit un autobús, s’atreviren a mantenir-se ferms i 
gaudiren d’una jornada d’esplai a la muntanya. 
Segons ha informat la regidora de Joventut i Esports, 
Zaira Martínez, no serà l’última activitat a l’aire lliure 
que es coordinarà amb clubs i entitats locals. Així, al 
llarg de 2017 hi haurà més excursions d’aquest tipus 
i altres propostes que ja han arribat al SME, que con-
tinua obert a idees. 

Un dia de muntanya amb el SME
El Club d’Espeleologia l’Horta organitzà l’eixida
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La delicada situació econòmica que pa-
teixen centenars de famílies paiportines 
ha trobat una resposta ferma de l’Ajun-
tament. En dos anys, l’àrea de Benestar 
Social ha augmentat un 113% el pressu-
post per a ajuda a l’emergència social, 
i ha multiplicat per tres el nombre de 
peticions ateses. A més, s’han impulsat 
noves iniciatives per a donar resposta 
altres problemàtiques com les drogode-
pendències i la lluita per la igualtat que 
abans, senzillament, no s’abordaven.
Les dades facilitades pels tècnics de 
l’àrea, i que fan una estimació fiable de 
com es tancarà l’exercici 2016, trauen a 
la llum que s’ha apostat decididament 
per ajudar a qui més ho necessita cen-
trant-se generalment en l’àmbit que per 
llei és competència de l’Ajuntament, la 
infància. 
La primera mesura important que va 
prendre el nou equip de govern l’any 
2015 fou el canvi de l’Ordenança Muni-
cipal d’Ajudes Socials per a ampliar el 
paquet de prestacions, limitat per l’an-
terior equip. A partir d’aquest moment, 
i amb la decisió d’incorporar dos llocs 
de treball social per a reforçar l’atenció 
a problemes de vivenda i dependència, 
tercera edat i servei d’ajuda a domici-
li, la regidoria va poder augmentar els 
serveis prestats i agilitzar la tramitació 
d’expedients i peticions. 

Entre les millores que han permés 
aquestes mesures prèvies, està la de 
garantir l’alimentació de famílies amb 
menors que acudeixen als menjadors 
escolars durant els períodes de vacan-
ces (103.000 euros), o els 35.000 euros 
dedicats a activitats d’oci i temps lliure 

de menors de famílies amb dificultats. 
En el mateix capítol de la infància, s’han 
tramitat 400 expedients i s’han dedicat 
80.000 euros a unitats familiars amb 
greu risc d’exclusió social. A més, s’ha 
intervingut des de la regidoria en 94 ca-
sos detectats en l’àmbit educatiu, tant 

de Primària com de 
Secundària, i en 15 
casos de menors amb 
mesures judicials. 
En l’apartat de la de-
pendència, les dades 
facilitades per l’àrea 
de Benestar Social 
mostren un incre-
ment d’atenció de les 
peticions entorn al 
120%-150% respecte 
a 2015.  
També ha pujat un 
24% la dotació per 
al Servei d’Ajuda a 
Domicili (SAD), que 
ha augmentat dels 
50.000 euros en 2015 
als 62.800 d’enguany, 
el que ha permés 
atendre 43 llars ocu-
pades principalment 
per persones majors.  

Les ajudes a l’emergència social es multipliquen
En dos anys, l’Ajuntament puja un 113% el pressupost per a combatre l’exclusió

Comparativa Programa d’Emergència Social 2014-2016
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En 2016, Benestar Social ha implantat 
nous programes i ha realitzat accions en 
vivenda, drogodependències, igualtat, 
immigració, atenció a persones majors 
i cooperació social. En vivenda s’han 
tramitat 250 expedients d’ajuda al llo-
guer i a subministraments d’aigua, gas i 
electricitat, amb l’objectiu de pal·liar la 
pobresa energètica. Així mateix, s’han 
subscrit convenis d’assessoria jurídica 
per a la mediació hipotecària que evite 
desnonaments. Hi ha, a més, un pro-
tocol amb la Policia Local per a frenar 
llançaments. També s’han elaborat 
plans municipals d’Igualtat, Drogode-
pendències i Immigració, que permetrà 
aprofundir en la millora de prestacions 
de l’Ajuntament en aquests aspectes. A 
més, s’ha creat el servei de teleassis-
tència per a persones majors. 

Novetats de 2016 
que es consoliden

Programa 
nutrició 
Nadal

Desglossament import d’ajudes 2016

Garanteix 
l’alimen-
tació de 
xiquetes 
i xiquets 
en risc 
durant  les 
vacances 
de Nadal, 
quan no hi 
ha menja-
dor escolar

Programa 
nutrició 
juliol
Aquest 
programa 
supleix la 
funció del 
menjador 
escolar 
durant el 
mes de 
juliol, quan 
acaben les 
classes

Programa 
nutrició 
Pasqua
Com 
els dos 
anteriors, 
aquest 
programa 
permet 
l’alimen-
tació de 
menors 
en risc 
durant les 
Pasqües

Ajudes 
Subminis. 
bàsics
Els 
subminis-
traments 
bàsics són 
llum, aigua 
o gas, i 
aquestes 
ajudes con-
tribueixen 
a frenar la 
pobresa 
energètica

Renda 
Bàsica

Ajuda pe-
riòdica de 
sis mesos 
de durada 
destinada 
a famílies 
amb me-
nors al seu 
càrrec, que 
no reben 
cap tipus 
d’ingrés

Ajudes 
per a 
escoleta
Prestació 
que s’aplica 
únicament 
a les famí-
lies amb 
menors per 
a facilitar 
la recerca 
d’ocupació 
dels pares i 
les mares

Ajudes al 
lloguer

Ajudes 
destinades 
a evitar els 
desnona-
ments dins 
de les po-
lítiques de 
protecció 
de l’habi-
tatge

Ajudes 
aliment.

Cobreixen 
les neces-
sitats ali-
mentàries 
de famílies 
amb 
greu risc 
d’exclusió, 
impactades 
per l’atur 
i la preca-
rietat

Accions 
extraord.

Dirigides 
a menors, 
per a 
facilitar-los 
activitats 
d’oci i 
temps 
lliure, i 
persones 
majors, per 
a adaptació 
de vivenda

En total s’han atés 1.285 peticions al llarg de 2016, entre 
les quals destaquen les ajudes a l’alimentació

Desglossament nombre d’ajudes 2016
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La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Paiporta i el Consell de la Dona van 
organitzar el 25 de novembre, Dia Inter-
nacional per l’eliminació de la violència 
contra les dones, un acte de repulsa 
d’aquesta xacra social que ja ha costat 
la vida a més de 40 dones i xiquetes en 
2016. El consistori va omplir l’esplanada 
de l’Ajuntament de sabates roges, un pa-
rell per cada dona assassinada des del 25 
de novembre de 2015, en total, 56. 
L’acte va estar presidit per l’alcaldessa, 
Isabel Martín i la regidora d’Igualtat, Ma-
ribel Albalat. També assistiren les com-
ponents del Consell de la Dona i alum-
nat de l’IES Andreu Alfaro, La Sénia i el 

col·legi La Inmaculada.  
Després de les intervencions, els i les jo-
ves paiportins van llegir els noms de to-
tes les dones assassinades en els últims 
12 mesos. L’acte es va tancar amb un mi-
nut de silenci en record de les víctimes.
En la seua intervenció, l’alcaldessa de 
Paiporta, Isabel Martín, va remarcar 
que “els assassinats són només la pun-
ta de l’iceberg. Darrere s’amaguen, de 
vegades, durant anys, altres tipus de 
violències: agressions sexuals, maltrac-
tament físic, violència psicològica, asse-
tjament...”. 
La regidora d’Igualtat, Maribel Albalat, 
va assenyalar que la violència de gènere 
“és resultat d’una societat masclista que 
considera les dones inferiors en drets als 
homes. És la violència que afecta a les 
dones pel fet de ser dones”. Albalat va 
afirmar que “les víctimes no són un nú-
mero, són vides robades”. 
Paral·lelament a la celebració d’aquest 
dia, la regidoria d’Igualtat va programar 
activitats als centres educatius de Pai-
porta per tal de previndre la violència 
masclista a les aules, com teatre-fòrum 
per a adolescents i tallers de promoció 
de la igualtat per a Infantil i Primària. 

L’Ajuntament de Paiporta, a través de la 
regidoria de Benestar Social, finança un 
servei de teleassistència per a persones 
majors. Des de finals d’octubre, totes 
aquelles persones empadronades a la 
localitat que complisquen els requisits 
establerts poden accedir a aquesta aten-
ció d’emergències dins del domicili. Les 
sol·licituds es poden presentar a l’oficina 
UNICA. 
Els requisits són, a més d’estar empa-
dronat a Paiporta, tindre complits 65 
anys, patir problemes de salut, dispo-
sar de telèfon fix, residir a la localitat i 
demanar la teleassistència a través de 
la Diputació de València o la Llei de De-
pendència, si es compleixen els requisits 
per a ambdues vies. Mentre arriba el 
reconeixement d’aquestes instàncies, el 

consistori es fa càrrec del servei i, si es 
compleixen els requisits, prestarà el ser-
vei independentment de la resposta que 
s’obtinga de les altres sol·licituds. 
Una vegada concedit el servei, la perso-
na beneficiària comptarà amb un senzill 
aparell amb un botó que haurà de pré-
mer quan es trobe en una situació d’ur-
gència dins del domicili. El servei està 
operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l’any. 
Cobreix tot el que succeïsca dins de casa, 
té contacte directe amb ambulàncies i 

bombers, es realitzen telefonades pe-
riòdiques de seguiment, recordatoris de 
cites mèdiques i avís a familiars i perso-
nes de l’entorn, i ofereix una atenció de 
la màxima qualitat. 
La documentació que s’ha de presentar a 
l’hora de formalitzar la sol·licitud és una 
fotocòpia del Document Nacional d’Iden-
titat (DNI) de la persona beneficiària, un 
informe de salut per al reconeixement de 
prestacions socials de la o el titular, i un 
certificat d’empadronament col·lectiu.

Nou servei de 
teleassistència 
gratuïta
L’Ajuntament l’ofereix a 
persones majors

Decidit el premi 
Carolina Planells

Contra els absusos. La Jornada 
sobre l’Abús Sexual Infantil cele-
brada a Paiporta en els actes en-
torn al Dia de la Infància va reivin-
dicar la prevenció, l’atenció a les 
víctimes i l’elaboració d’estudis.

José Quesada ha guanyat el IX Premi 
Carolina Planells contra la violència 
de gènere de narrativa curta, convo-
cat per la regidoria de Cultura. Amb 
‘La estirpe Bocanegra’, Quesada s’ha 
imposat a altres 55 aspirants. En ca-
tegoria juvenil, la guanyadora ha sigut 
Etna Miró amb ‘¿Verdad, mamá?’. 

25N, contra la violència de gènere
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La regidoria de Cooperació Social i Vo-
luntariat ha desenvolupat aquest 2016 
accions encaminades a donar suport a 
les entitats beneficoassistencials Càritas 
Paiporta i Creu Roja Horta Sud. Donada 
l’actual situació, cada vegada són més 
necessàries polítiques de suport a la po-
blació en situació de vulnerabilitat que 
pal·lien els efectes de la precarietat i im-
pedisquen un deteriorament major amb 
l’objectiu de reduir les taxes cada vegada 
més elevades de pobresa i exclusió so-
cial. Aquestes ajudes formen part del Pla 
de compromís econòmic i de rescat de 
les persones, proposat des de la regido-
ria a la Mesa de Cooperació Social.
Càritas Paiporta es composa de tres en-
titats, una per cada parròquia del poble: 
Sant Jordi, La Inmaculada i San Ramón. 
Totes desenvolupen una notable labor 
d’ajuda i suport social davant la difícil 
situació que travessen nombroses per-
sones i famílies que continuen en risc de 
pobresa. Les tres entitats atenen a més 
de 600 persones. 
Creu Roja Horta Sud, també atén les ne-
cessitats d’una part de la població amb 
gran eficàcia i de forma desinteressada 
en aquests moments de crisi generalit-
zada i elevades cotes de desocupació. 
Amb la signatura enguany dels convenis 
es dóna continuïtat a la relació recupe-
rada a 2015 quan ja se li va concedir una 

ajuda directa –per primera vegada- i es 
va acordar potenciar la coordinació, la 
comunicació i el treball conjunt.
En paraules de la regidora de Cooperació 
Social i Voluntariat, Isabel Martínez, “la 

labor d’aquest voluntariat social és im-
pagable; i la voluntat de la Regidoria, és 
donar suport a les accions d’aquestes or-
ganitzacions que s’impliquen solidària-
ment en l’ajuda a les persones”. 

Un any de cooperació social a Paiporta
L’Ajuntament treballa colze a colze amb les entitats beneficoassistencials del poble
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El gerent de l’Empresa Municipal de 
Transport (EMT) de València, Josep En-
ric Garcia Alemany, va oferir en la seua 
xarrada dins de la II Setmana de la Mobi-
litat de Paiporta, algunes dades sobre la 
futura Autoritat de Transport Metropolità 
de València, encara en procés de creació, 
i que decidirà sobre transport col·lectiu 
entre la capital i l’àrea metropolitana, de 
la qual forma part Paiporta. 

D’entrada, s’ha establert el nou bo trans-
bordament AB, que uneix en un mateix 
títol les línies de Metrovalencia, EMT i els 
vehicles que cobreixen l’àrea metropoli-
tana on no arriba el tren.
Alemany va mostrar comprensió a la pe-
tició històrica de Paiporta d’entrar en la 
zona A de Metrovalencia ja que, si es fera 
servir la mateixa proporció de distàncies 
respecte a la capital que té, per exemple, 

el metro de Barcelona, aquesta zona més 
barata arribaria fins a Torrent.  També 
va denunciar la discriminació de l’Estat 
cap a València, que tan sols rep 8 milions 
d’euros en ajudes al transport col·lectiu, 
pels 120 de Madrid i els 90 de Barcelo-
na. Segons els seus càlculs, a València 
li’n pertocarien uns 40, però els governs 
anteriors no han seguit els tràmits per a 
optar a aquestes ajudes. 

Avanç cap a l’Autoritat de Transport Metropolità
El gerent de l’EMT, Josep Enric Garcia, va informar en la Setmana de la Mobilitat

Paiporta se 
suma a l’impuls 
per l’SDDR
L’Ajuntament de Paiporta ha do-
nat suport al Sistema de Dipòsit, 
Devolució i Retorn d’Envasos 
(SDDR) que posarà en marxa la 
conselleria. L’SDDR permet que 
tornen a vendre’s tot tipus de be-
gudes en dipòsits recuperables 
quan es retorna l’envàs, i està 
implantat a Alemanya, Austràlia, 
o Canadà, amb taxes de recollida 
selectiva de fins al 98%.

Aprovada 
l’Estratègia DUSI
El ple extraordinari del 9 de desembre 
va aprovar les línies marcades pel pro-
cés participatiu i d’estudi de l’Estratègia 
de Desenvolupament Urbà Sostenible 
(DUSI) de l’àrea Paiporta-Picanya-Be-
netússer. Aquest projecte, que optarà a 
milions d’euros en fons europeus, ha de-
tectat la necessitat de recuperar el pai-
satge d’aigua entre el Túria i l’Albufera, 
el reforç de la mobilitat de proximitat o 
la recuperació de l’Horta, entre d’altres.

Més de 60 peticions 
d’horts urbans

La convocatòria d’adjudicacions de 35 
horts urbans de Paiporta ha rebut més 
de 60 sol·licituds. Aquesta nova oferta, 
llançada en octubre, estava destinada a 
persones aturades, jubilades, menors de 
35 anys i associacions. El període d’ús de 
les persones beneficiàries serà de dos 
anys, prorrogables a un any més. En to-
tal, a Paiporta hi ha 70 horts urbans que 
s’han repartit tradicionalment amb crite-
ris socials i de renda.
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L’Ajuntament de Paiporta ha instal·lat cinc 
noves tauletes tàctils a l’Oficina UNICA 
per a que tots els ciutadans i ciutadanes 
que acudisquen a realitzar qualsevol tipus 
de gestió puguen signar electrònicament 
documents i instàncies sense haver d’im-
primir-les abans. D’acord amb els càl-
culs dels responsables d’aquesta oficina 
d’atenció a la ciutadania, s’estalviaran al 
voltant de 35.000 fulls de paper cada any.
Amb aquesta mesura, implantada per la 
regidoria de Transparència, Modernitza-
ció i Participació Ciutadana, s’avança cap a 
una administració electrònica que supose 
un estalvi en paper, tinta i energia. També 
agilitza els tràmits, ja que la documentació 
viatja entre departaments dins del propi 
sistema informàtic, sense generar un do-
cument físic que s’ha de transportar.
Mesos enrere, aquesta mateixa regidoria 
ja va instal·lar a l’Oficina UNICA una sèrie 
d’escàners que eviten la realització de fo-

tocòpies de la documentació que aporta la 
ciutadania a l’hora de portar a terme algun 
tràmit. L’objectiu final de totes aquestes 
millores és digitalitzar l’administració i 
fer-la més sostenible, àgil i ràpida. 
En aquesta línia, es va actualitzar la pla-
taforma digital  a una més avançada i 
actualitzada que permet la digitalització 
certificada de documents. Amb ella, s’evi-
ta la necessitat de portar fotocòpies per 
a realitzar tràmits. També, personal de 
l’Ajuntament i la corporació municipal van 
assistir en juny a un curs de formació en la 
plataforma de gestió electrònica de docu-
mentació E-Signa. El curs, promogut per 
la regidoria de Transparència, Modernit-
zació i Participació Ciutadana, estava en-
focat al reciclatge del personal per a que 
es familiaritze amb l’última actualització 
d’aquesta plataforma, gràcies a la qual es 
poden fer les gestions entre departaments 
de forma telemàtica. 

Tauletes tàctils a UNICA per a estalviar 35.000 fulls
La regidoria de Modernització continua avançant en l’administració electrònica

Les dependències municipals de 
l’Ajuntament de Paiporta comp-
ten amb 13 noves màquines mul-
tifuncions per a imprimir, copiar 
i escanejar documentació. A ini-
ciativa de la regidoria de Moder-
nització es va obrir un procés pú-
blic de contractació que permetrà 
estalviar entre un 15 i un 20% dels 
costos. El sistema triat és el rèn-
ting, amb un cost fix mensual que 
inclou manteniment, reparació, 
mà d’obra i consumibles, a més 
d’un cost per còpia. Les antigues 
màquines estaven obsoletes i ne-
cessitaven d’un altíssim cost en 
reparacions i manteniments. El 
contracte es pot consultar en el 
portal de transparència munici-
pal (paiporta.es/transparencia). 

Noves màquines 
multifuncions a 
l’Ajuntament

Un 75% menys en telefonia mòbil
L’equip de govern de Paiporta, format per 
Compromís, PSOE i PodEU, ha reduït la 
factura de telefonia mòbil de l’Ajuntament 
un 75% en un any. Amb un número de lí-
nies similar, al voltant de 33, que fan servir 
tant càrrecs polítics com personal munici-
pal, s’ha passat d’uns 1.500 euros de des-
pesa en maig de 2015 als poc més de 375 
del mateix mes de 2016. 

Aquest estalvi s’ha produït gràcies a la po-
lítica de reducció de despeses portada a 
terme per la regidoria de Transparència, 
Modernització i Participació Ciutadana, i 
a la renúncia de les regidores i regidors 
a prestacions que han considerat inne-
cessàries, com les tauletes Apple de les 
quals sí que disposava l’anterior equip de 
govern. 
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L’equip de govern de Paiporta, format per 
Compromís, PSPV-PSOE i PodEU, por-
tarà al ple ordinari d’aquest 23 de des-
embre el pressupost per a l’any 2017. En 
cas que resulten aprovats, seran els se-
gons comptes d’aquesta unió de partits. 
Per a l’any entrant, la proposta de  pres-
supost contempla, entre altres detalls, 
un important increment de partides com 
Benestar Social, que puja 100.000 euros 
respecte a enguany gràcies a que la sub-
venció de la conselleria d’Igualtat i Polí-
tiques Inclusives ha augmentat un 60%. 
A més, s’incrementa la inversió en man-
teniment, conservació i millora dels 
col·legis paiportins, que tenen reser-
vats 100.000 euros amb aquest objectiu, 
21.000 més que en 2016, i 75.000 més que 
en 2015, amb l’anterior equip de govern.
En les grans xifres, el pressupost s’in-
crementa un 4% enguany i arriba fins 
als 14.951.365, 600.000 euros més que 
en 2016. Aquest augment respon a la in-
clusió, en la part d’ingressos, de les sub-
vencions de diferents organismes i, en la 
de despeses, per l’augment previst en les 
inversions i la millora dels serveis. 
De fet, en els primers comptes del go-
vern es va optar per la prudència a l’hora 
d’invertir, i es va considerar que el que 
es necessitava en aquest capítol quedava 

cobert per les Inversions Finançerament 
Sostenibles (IFS), que corrien a càrrec de 
la Diputació de València a través de dife-
rents programes. Per a 2017, la reducció 
del deute un 67%, i el fet que es paguen 
menys interessos als bancs permet aug-
mentar la inversió. L’estalvi en interessos 
serà de 327.624 euros. Amb aquests i 
altres recursos, es milloraran instal·la-
cions municipals, s’executaran nous 
projectes, com un nou carril bici, i es co-
mençarà a actuar en algunes de les línies 
de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà 
Sostenible Integrat (EDUSI) 2017-2023. 
El nou pressupost augmenta també de 
manera significativa les partides dedi-
cades a la gent gran, a cultura i a joven-
tut. Els comptes inclouen la contractació 
de personal per a recuperar el nivell de 
serveis perduts en els últims anys, quan 
es van arribar a acomiadar a 22 treballa-
dors i treballadores de l’Ajuntament. Així, 
es contractarà al llarg de 2017 un o una 
conserge per al Mercat Municipal, un o 
una auxiliar administrativa per a l’àrea de 
Cultura, un tècnic o tècnica de joventut i 
dos nous efectius per a la Policia local, 
un agent i un oficial. L’empresa pública 
ESPAI també realitzarà contractacions en 
neteja viària i d’edificis per a millorar la 
qualitat i la gestió del treball que realitza. 

Primeres dades del pressupost 2017
Augmenten inversions i ajudes a l’emergència social

El 31 d’octubre va morir Pas-
qual Pardo i Peiró, ex-regidor 
de l’Ajuntament de Paiporta per 
Esquerra Unida, membre de la 
corporació municipal entre 1996 i 
2011. Pardo fou coordinador local 
de la formació des de 2008 fins 
a  enguany, quan ha faltat des-
prés de lluitar contra el càncer. El 
seu adéu va congregar a un gran 
nombre d’homes i dones de Pai-
porta, companys i rivals polítics, 
ja que d’ell sempre s’ha destacat 
la capacitat per a dialogar. 
En el ple de novembre, tots els 
grups li dedicaren unes emotives 
paraules d’homenatge, encara 
que els portaveus també recor-
daren amb afecte que a l’ex-regi-
dor no li agradaven aquest tipus 
d’actes i, per això, no es va guar-
dar un minut de silenci.

Els que el coneixien de més a 
prop destaquen la seua integri-
tat i la sinceritat en el tracte.  Els 
principis de lluita per la igualtat 
social i contra la injustícia eren 
irrenunciables per a ell, enca-
ra que era capaç de tractar amb 
normalitat amb els rivals polítics. 
Al front d’EU de Paiporta, exercia 
d’àrbitre. Parlava poc, però sem-
pre a la recerca del consens entre 
les diferents sensibilitats.

Adéu a Pasqual 
Pardo i Peiró, 
ex-regidor d’EU
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El procés de redacció del Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible (PMUS) de Paiporta ja 
ha començat. L’empresa guanyadora del 
concurs públic per a elaborar-lo, CPS In-
genieros, recorre des d’aquest desembre 
els carrers de la localitat per a portar a 
terme la primera fase: la recollida de 
dades. Ho fa gravant punts estratègics, 
preguntant al veïnat, i a través d’una en-
questa accessible a través de la pàgina 
web municipal. La idea és entendre com 
es mou la població, quines necessitats té, 
i on estan els punts conflictius per a trobar 
solucions alhora efectives i sostenibles 
des del punt de vista mediambiental.
Els PMUS són obligatoris per llei des de 
2011, però la crisi econòmica i la manca 
de voluntat política varen frenar la seua 
implantació des del principi. 

La tendència actual en les estratègies 
de mobilitat és la d’afavorir al vianant i 
al ciclista. Des d’aquesta perspectiva, el 
treball de redacció del PMUS de Paiporta 
marcarà la pauta de les actuacions futu-
res en l’àrea d’Urbanisme, Medi Ambient 
i Sostenibilitat. En aproximadament cinc 
mesos es tindrà el document complet.
Abans, s’ha de finalitzar la fase de recolli-
da de dades, que també inclou la detecció 
dels moviments que realitza la majoria de 
la població, i amb quin mitjà ho fan, així 
com la identificació dels pols d’atracció 
d’activitat, i les hores a les que augmenta 
el nombre de desplaçaments. Amb aquest 
diagnòstic, es consensuarà amb tècnics i 
responsables polítics la direcció del pla i, 
per últim, es marcaran les línies d’actua-
ció per a implantar-lo de manera efectiva. 

Primeres passes del Pla de Mobilitat
Ja ha començat la recollida de dades sobre el terreny

La botiga ‘on-line’ paiportina 
‘Plantea en Verde’ (planteaenver-
de.es) ha sigut mereixedora del 
Premi Bitácoras, que reconeix les 
millors webs i blogs de l’any. La 
iniciativa de Raúl Piqueras i Mar-
ta Rosique, ambientòlegs, ha sigut 
triada com a millor pàgina en In-
novació i Medi Ambient. “El guardó 
ens ha suposat guanyar visibilitat 
i obrir col·laboracions amb altres 
pàgines”, explica Piqueras. ‘Plan-
tea en verde’ va nàixer al 2014 
com un blog amb consells sobre 
agricultura, i va evolucionar a una 
botiga on-line. Els seus fundadors 
es consideren emprenedors en un 
camp on és difícil innovar, com el 
de l’agricultura. Tot i ser ambien-
tòlegs, la seua sensibilitat pel 
disseny i els coneixements en in-
formàtica els ajudaren a posar en 
marxa el projecte. 

Plantea En Verde 
triomfa en els 
Premis Bitácoras
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POTTED. La Trócola
La intenció d’aquest espectacle és posar en crisi el sentit de l’objecte per a arribar a la seua 
essència per mitjà de les disciplines del circ i crear una comunicació directa amb l’espectador, 
carregada de gran impacte visual.

Tots els públics · preu: 5 € (reduït: 3,75 €)

dimecres 28 de desembre, 18:00 h.
circ

OZZY
Gènere: Animació  ·  Pais: EUA  ·  Duració: 90 min.  ·  Direcció: Nicholas Stoller i Doug Sweetland

Tots els públics · preu únic: 3 €

dijous 29 de desembre, 17:00 i 19:00h.
cinema

GAT AMB BOTES, EL MUSICAL. Màgic 6
En aquest musical, Gat amb Botes, un fantàstic personatge ple d’optimisme ens ensenyarà a tots 
que amb una mica d’enginy i astúcia és possible fer front a qualsevol problema.

Tots els públics · preu: 5 € (reduït: 3,75 €)

dimarts 27 de desembre, 18:00 h.
teatre

L’Auditori Municipal

Del 14 de desembre de 2016 al 26 de gener de 2017

BLANCO COMO EL MANTEL DE MI MADRE
El col·lectiu Besana format per Maka Castillo, Magela Gómez, Elena Lliso, Vicenta Martín, 
Amparo Pardo, Sofia Porcar i Amparo Tortajada ens mostra la seua última col·lecció, aportant 
el costat més nou de la ceràmica contemporània. L’exposició anirà acompanyada d’un taller 
didàctic dirigit a públic escolar.

exposició + taller

Museu de la Rajoleria

Del 2 al 30 de desembre de 2016

NOSALTRES LES ESCRIPTORES. Valencianes en el temps
En aquesta exposició es mostra un repàs pels darrers anys on apareixen totes les autores 
valencianes rellevants. Coordinada per les germanes Rosa i Manuela Roig, reflecteix l’enorme 
riquesa en la creació literària femenina. 

exposició

Biblioteca Pública María Moliner Ruiz

cultural
Programació

desembre 2016 - gener 2017
     I

 també en Nadal...

I també en Nadal... Carrera Sant Silvestre Solidària
29/12  20 h. Pl. Major

Cavalcada de Reis
05/01 18 h. 
Sta. Anna fins L’Auditori
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La ceràmica a Paiporta: façanes, brancals de les portes i plafons devocionaris
#DescObrimPaiporta

En alguns carrers de Paiporta podem trobar una ver-
tadera representació de l’urbanisme i de l’arquitectura 
tradicional més significativa de principis del segle XX 
com en tants altres pobles de la comarca de l’Horta.

Una de les característiques arquitectòniques esmenta-
des de l’habitatge policromat valencià era l’adorn artís-
tic ceràmic (taulells) als brancals de les portes i façanes, 
que l’aportava una qualitat important, com ara la brillan-
tor i les notes de color. L’horta valenciana es caracterit-
za per les  manifestacions d’estridència i barroquisme 
mostrat en elements decoratius en la seua arquitectura, 
que contrasten amb els altres materials de construcció.

La ciutat de València oferia en el segle XIX la imatge d’un 
seguit de fumarades que sortien dels forns artesanals 
ceràmics que es convertirien, a poc a poc, en tallers in-
dustrials de ceràmica.

Un costum de veïns i veïnes, barris o famílies del poble, 
cases de camp i pous-motor serà obrar un plafó ceràmic 
de caràcter religiós i devocional a la façana. El retaule de 
taulells, el santet, la santeta i Mare de déus protegia  la 

casa i els que hi habitaven; i en altres casos es tractava 
de complir una promesa feta al sant o santa.

El santet, ubicat a una altura privilegiada i amb un sentit 
més devocional que artístic, sacralitzava d’aquesta ma-
nera la via pública amb la seua presència. A Paiporta els 
sants més venerats i representats han estat: sant Vicent 
Ferrer, sant Roc, la Mare de Déu dels Desemparats, sant 
Jordi, sant Antoni, santa Bàrbara, sant Francesc, sant 
Bernat...

La riquesa dels plafons ceràmics populars als carrers 
formen part del nostre patrimoni artístic, etnogràfic i 
de la nostra cultura des de fa molt de temps. No obs-
tant això, el creixement demogràfic, la dinàmica de re-
formes de les cases i el poc de respecte per la identitat 
de poble fa necessària i urgent  la catalogació d’aques-
tes mostres artístiques d’un període de la història com 
a poble.

“Una mirada fotogràfica al patrimoni ambiental i urbà 
de Paiporta”  Vicent Pascual. L’Horta Sud 2016.

Varietat de ceràmica popular als brancals de les portes. Paiporta, 2015.

Brancals ceràmics a les portes del carrer del Primer de Maig i de la plaça de 
Cervantes. Paiporta, 2015.

Ceràmica i decoració modernista a Paiporta, 2015.

Plafons devocionaris als carrers de Paiporta, 2015.
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Paiporta va acollir el passat mes d’oc-
tubre la primera edició del Festival de 
Narrativa Oral Paiporta Món de Contes, 
que va omplir diferents indrets de la lo-
calitat de contes i llegendes per a tots 
els públics. A la finalització d’aquest nou 
esdeveniment de l’agenda cultural de 
Paiporta i tota la comarca, el regidor de 
Cultural, Alberto Torralba, va fer un ba-
lanç “positiu” de l’esdeveniment: “S’han 
superat les expectatives en tots els sen-
tits, quant a la resposta de públic i quant 
a l’objectiu primordial, que era recupe-
rar i posar en valor la importància de la 
transmissió oral”, va explicar.
Durant el festival es varen celebrar 18 
activitats que van omplir Paiporta de 
paraules parlades. Un total de 9 artistes 
van formar part del cartell, que va es-
campar l’art de contar contes des d’es-
coles i instituts a l’Auditori Municipal, el 
Museu de la Rajoleria, el Centre Cultu-
ral, la Llar del Jubilat, places, carrers i 
cafeteries. Una de les particularitats del 
festival fou la programació d’activitats 
per a totes les franges d’edat, trencant 
així el tòpic que aquest és un gènere re-
servat als infants
“Paiporta Món de Contes ha nascut per 
a recuperar la narrativa oral com a ele-
ment fonamental de creació de la pròpia 
identitat”, ja que les històries i llegen-
des, moltes, amb base real, “es trans-
meten de forma horitzontal, de tu a tu, i 
conformen la nostra identitat com a po-

ble”, va afegir en el seu balanç el regidor 
de Cultura, Alberto Torralba. 
Per a la regidora d’Arts Escèniques i 
Biblioteca de Paiporta, Teresa Verdú, la 
paraula oral “és sense cap dubte el mitjà 
de comunicació més utilitzat, i ha servit 
de fonament per a la creació d’altres 
mitjans; totes les manifestacions orals 
estan intervingudes per elementes com 
l’entorn, les circumstàncies, les imatges 
que contenen o el públic al qual es diri-
geixen. Per això, l’oralitat és una pràcti-
ca, una experiència que es realitza i un 
esdeveniment del qual es participa”. 
A ‘Paiporta Món de Contes’, segons va 
comentar Verdú, “el passat es va fer pre-
sent, el text oral es va estendre més en-
llà de les paraules del narrador i, a tra-
vés d’elles, els nostres sentits han sigut 
protagonistes i espectadors”. 

Després de la bona resposta de públic 
en la pràctica totalitat de les activitats, 
amb més de 200 persones en l’acte de 
cloenda i moltes sessions on les espec-
tadores i els espectadors completaren 
l’aforament previst, Torralba va avançar 
que hi haurà una segona edició en 2017. 
“Renovarem alguns conceptes, perquè 
no farem servir sempre els mateixos 
formats. Atendrem a noves propostes, 
però mantindrem altres, com la figura 
del país convidat”, que enguany ha sigut 
Japó, amb les exitoses sessions de Yoshi 
Hioki. 
Tot i que variaran algunes activitats i 
s’incorporaran de noves, ‘Paiporta Món 
de Contes’ tractarà de continuar ocupant 
carrers, places i pols d’atracció cultural 
amb la narrativa oral i la transmissió de 
la cultura popular com a eix fonamental.

Paiporta Món de Contes “supera les expectatives”
La primera edició del festival de narrativa oral ompli la localitat de llegendes
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El Servei de Normalització Lingüística de 
la Diputació de València ha editat un CD 
amb versions ‘rockeres’ de nadales tradi-
cionals valencianes. El disc s’ha repartit 
als centres educatius i diferents col·lec-
tius de la localitat a través de l’Agència 
de Promoció del Valencià AVIVA Paiporta. 
Entre els grups que han col·laborat en 
‘Ara ve nadal’ es troben Pau Alabajos, El 
Diluvi, Feliu Ventura, Lilit i Dionís, Sva-
ters, Tardor o Arthur Caravan, i entre les 
cançons hi ha ‘A Betlem me’n vull anar’, 
‘Pastorets i pastoretes’, ‘La nit de nadal’ o 
‘Nadala de Carcaixent’. A més, AVIVA ha 
repartit a escoles i associacions un model 
de carta en valencià als Reis Mags en què 
es fa referència al 2016 com l’Any Interna-
cional dels Llegums, ja que Ses Majestats 
apareixen cuinant-ne. 

Nadal ‘rocker’ i en valencià a Paiporta
AVIVA reparteix discs amb nadales actualitzades i cartes als Reis Mags

Els comerços de Paiporta que ho 
desitgen tindran al seu abast car-
tells gratuïts per a la pròxima 
campanya de rebaixes, així com 
etiquetes de descompte per a com-
parar preus anteriors i en promoció. 
L’Agència de Promoció del Valencià 
AVIVA Paiporta els proporcionarà 
des d’aquest mes de desembre la 
cartelleria en la nostra llengua. Els 
cartells estan a disposició de tots els 
comerços que estiguen interessats 
a la primera planta de l’Ajuntament. 

Amb aquesta mesura, el consistori 
té la intenció de fer més present el 
valencià als carrers de Paiporta.

Cartells gratuïts de rebaixes
Obres finançades 
per la Diputació

El vicepresident tercer i diputat de Coo-
peració Municipal i Internacional de la 
Diputació de València, Emili Altur, va vi-
sitar Paiporta acompanyat per l’alcaldes-
sa, Isabel Martín, per a revisar punts de 
la localitat on s’han invertit 890.000 euros 
dels fons concedits per la institució. 

També es proporcionaran etiquetes de descomptes

Suport als intercanvis de l’IES La Sénia
L’Ajuntament de Paiporta donarà 
suport als programes d’intercanvi 
de l’IES La Sénia. El centre, un dels 
pocs a tot l’Estat amb Carta de Mobi-
litat Europea Erasmus+, ofereix for-
mació a l’estranger al seu alumnat i 

a joves de diferents indrets d’Europa 
que desitgen vindre a Paiporta Les 
pràctiques són de Grau Superior, 
Mitjà, i tres programes internacio-
nals més, a més de l’intercanvi amb 
un centre de Pomezia (Itàlia).
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Paiporta continua avançant cap a la 
creació del seu primer Viver d’Empreses, 
una instal·lació municipal que servirà 
per a aquelles persones que desitgen 
iniciar un projecte professional propi, a 
les quals se’ls oferirà un local on des-
envolupar-lo en funció d’uns criteris 
que s’estan elaborant actualment. La in-
fraestructura està pressupostada en les 
inversions finançerament sostenibles, i 
s’executarà al llarg de 2017 amb un pres-

supost de 43.491 euros. El primer tinent 
d’alcaldia i regidor d’Ocupació i Comerç, 
Vicent Ciscar, es va reunir amb la secre-
tària autonòmica d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius i Comerç, Blanca Ma-
rín, per aprofundir en el projecte, que im-
plicarà la construcció de despatxos habi-
litats per a treballar, amb instal·lacions 
adequades i prestacions que contribui-
ran al creixement de xicotetes empreses 
locals.

Primeres passes per al nou Viver d’Empreses
El projecte servirà per a donar suport a les idees emprenedores de la localitat

Vora Barranc i El Pintxito guanyen la 
Ruta de Tapes.  Els locals Vora Barranc 
i El Pintxito van guanyar la V Ruta de Ta-
pes de Paiporta, celebrada del 4 al 6 de 
novembre en 20 bars i restaurants. Amb 
la tapa ‘L’Horta’, Vora Barranc es va em-
portar el guardó a la tapa més saborosa, 
mentre que El Pintxito, amb ‘El pintxito 
de Filipi’, va resultar la més innovado-
ra. Els guardons els han decidit les i els 
participants en la ruta (o ‘ruters’) amb 
els seus vots. En total, van emetre el 
seu veredicte 1.075 persones, i es varen 
servir, d’acord amb les dades facilitades 
pels propis locals, 12.280 tapes. 

El Mercat Municipal vol celebrar el Na-
dal amb la seua clientela i tota la ciuta-
dania en general. Per això, la regidoria 
d’Ocupació i Comerç de l’Ajuntament 
de Paiporta proposa per a aquest 23 de 
desembre activitats per a tots els pú-
blics, amb especial protagonisme dels 
més menuts. La intenció d’aquestes ac-
tivitats és acostar la població al Mercat, 
que enguany ha estrenat instal·lacions.
De matí, a les 11.30 hores, hi haurà 
peque-disco amb música per xiquets i 
xiquetes. Els pares i les mares podran 
ultimar les compres de cara als dies de 
festa que s’acosten. De vesprada, a les 
18.00 hores, hi ha programada la fun-
ció de titelles ‘El fantasma d’any nou’, 
una obra apropiada per a les dates que 
s’acosten. Al llarg del dia, hi haurà ac-
tivitats d’ALDIS, Criando Ando, i el Club 
d’Atletisme Von Hippel-Lindau. A més, 
se sortejarà una cistella nadalenca. 

El Mercat Municipal proposa una gran festa de Nadal
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L’Ajuntament de Paiporta i l’Associació de 
Polígons Industrials de Paiporta (APIP) 
han signat un conveni de col·laboració 
per a potenciar el teixit productiu indus-
trial de la localitat. Aquest conveni con-
templa una subvenció de 1.500 euros 
destinats a fomentar l’ocupació i que re-
forcen l’estructura empresarial de la lo-
calitat, amb la finalitat última de millorar 
l’entorn socioeconòmic de Paiporta.

La dotació econòmica de la subven-
ció es destinarà al desenvolupament 
d’una pàgina web de l’APIP, accions de 
màrqueting i captació de nous i noves 
associades, i activitats destinades a la 
informació als i les associades exis-
tents. L’APIP es compromet a tramitar 
prioritàriament les seues necessitats 
de personal a través de l’Agència de 
Col·locació de Paiporta. 

Una desena de persones treballaran i es 
formaran gràcies al programa ‘Atenent a 
casa’, una iniciativa de la regidoria d’Ocu-
pació i Comerç, finançada en la seua major 
part pel Servei Valencià d’Ocupació i For-
mació (SERVEF), amb ajuda del consistori. 
La inversió arriba als 190.463 euros.
Al llarg de 12 mesos, les persones parti-
cipants aprendran tot allò necessari per 
donar atenció sociosanitària a persones 
majors o dependents i, al mateix temps, 
practicaran els continguts teòrics donant 
suport al Servei d’Atenció Domiciliària de 
l’Ajuntament, que depèn de la regidoria de 
Benestar Social. 
A més dels 10 llocs de treball de l’alum-
nat, se’n crearan tres més, en la direcció 
del programa, un professor o professora i 
en administració.

La utilitat d’aquest programa resideix en 
la possibilitat de millorar l’ocupabilitat 
dels i les participants, ja que se’ls ofereix 
al mateix temps experiència laboral i for-
mació. A més, en un sector en expansió, 
donat l’envelliment de la població que pa-
teix el nostre país. L’atenció sociosanitària 
està considerada una professió emergent 
per aquest motiu, i per això s’ha decidit 
des de la regidoria d’Ocupació apostar pel 
sector. 
El procés de selecció dels i les partici-
pants s’ha realitzat en un primer moment 
pel SERVEF, i l’Ajuntament ha incorporat 
criteris socials, com és el cas de prioritzar 
les persones aturades de llarga durada, 
majors de 45 anys i pertanyents a col·lec-
tius que tradicionalment pateixen dificul-
tats d’inserció laboral.

Treballar i alhora formar-se
El programa ‘Atenent a casa’ comença aquest desembre

La regidoria d’Ocupació ha impul-
sat la implantació de tres progra-
mes a Paiporta que permetran la 
contractació de 13 persones dins 
de diferents iniciatives de la con-
selleria d’Economia per a oferir 
eixides laborals a joves formats 
sense experiència, o adults amb 
dificultats d’ocupabilitat. El consis-

tori contractarà dins del programa 
Salari Jove,  una administrativa, 
una graduada en Història i altra 
graduada o tècnica mediambiental. 
Dins del programa Emcorp s’in-
corporaran un llanterner, un obrer 
i un pintor. També es contractarà 
un tècnic d’orientació laboral per 
a atendre aturats de llarga dura-
da, a més de sis peons de neteja i 
jardineria. Els treballs seran tem-
porals, s’han atorgat amb crite-
ris socials, i la inversió ascendeix 
a127.000 euros.

Ajuntament i APIP signen un conveni de col·laboració

Nous llocs de 
treball amb 
criteris socials



PAIPORTA22

El CEIP Rosa Serrano va organitzar 
una carrera solidària enfocada com 
a activitat educativa per a acostar-se 
al running. L’alumnat va practicar els 
coneixements adquirits amb activitats 
ideades per a que participara d’una for-
ma lúdica. A més, es recolliren aliments 
per a les persones més necessitades.

Les comunitats educatives dels Col·legis 
d’Educació Primària (CEIP) L’Horta i Jau-
me I s’han implicat de ple en les tasques 
de manteniment i millora de les instal·la-
cións. Així, amb el suport de la regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament de Paiporta, 
que els ha proporcionat pintura, profes-
sores, professors, mares, pares i alum-
nat han pintat les parets de passadissos 
i  diferents dependències dels seus cen-
tres. Aquestes jornades de “treball coo-
peratiu”, com l’han qualificat els equips 
docents, van fer possible la millora dels 
col·legis enmig d’un ambient de col·labo-
ració i festa, amb parades per a esmor-
zar i ambientació musical. En el cas del 
Jaume I, la jornada es va celebrar a prin-
cipis de novembre, mentre que l’Horta ho 
farà en aquests dies. 

“Hem fet i farem presents les reivindica-
cions de millora de les instal·lacions del 
col·legi”, s’explica des de la pàgina web 
del Jaume I. “Al temps -continuen- és 
satisfactori i mobilitzador organitzar-nos 
per millorar en el que nosaltres podem 
fer. Estem convençuts que fer-ho així ge-
nera més implicació i creativitat en els 
lligams de la comunitat educativa i ens 
empenta a anar construint l’escola que 
volem”, conclouen. 
El regidor d’Educació, Toni Torreño, per 
la seua banda, va aplaudir aquesta inicia-
tiva dels col·legis paiportins: “és positiu 
que les comunitats educatives es posen 
en marxa i assumisquen que el mante-
niment de les escoles és cosa de totes 
i tots”, al temps que va enaltir el valor 
educatiu d’aquest tipus d’activitats. 

La comunitat educativa s’implica
Tots col·laboren a mantenir els CEIPs l’Horta i Jaume I

L’IES Andreu Alfaro i l’Ajuntament 
de Paiporta col·laboraran en un 
projecte de construcció de drons 
amb finalitats socials i mediam-
bientals d’impacte positiu per al 
seu entorn. Els aparells s’exhibi-
ran, després del procés de forma-
ció i construcció, a la Fira Aèria, un 
projecte d’innovació educativa que 
té com a objectiu que joves d’entre 
12 i 18 anys aprenguen a construir 
aquests aparells. En el projecte 
global participen més de 3.000 es-
tudiants dels 60 instituts de la pro-
víncia de València. 

Carrera solidària al 
CEIP Rosa Serrano

L’Andreu Alfaro 
aprendrà a 
construir drons
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L’Ajuntament de Paiporta ha reduït el seu 
deute amb els bancs un 67% des que va 
prendre possessió el nou equip govern, 
fa poc més de 15 mesos. Segons dades 
de l’àrea d’intervenció i tresoreria, a 30 
de juny de 2015 el consistori paiportí de-
via 6.878.598,83 euros a diferents enti-
tats bancàries. 
Com va explicar la regidora d’Hisenda i 
Administració General, Beatriz Jiménez, 
“la intenció és pagar menys interessos 
als bancs cada any i poder invertir l’es-
talvi en contractació de personal i millora 
d’atenció al públic i serveis”. Un any des-
prés, el deute ha baixat als 2.244.711,07, 
un 67% menys que en la situació hereta-
da de l’equip anterior.
Aquesta gestió econòmica se suma a la 
rebaixa del període de pagament a pro-
veïdors, que a Paiporta se situa actual- ment en els 12 dies. La xifra està molt 

per baix del barem que exigeix l’anome-
nada ‘Llei Montoro’ del Ministeri d’Hi-
senda per a poder realitzar inversions 
financerament sostenibles, que se situa 
en els 30 dies. 
Gràcies a la rebaixa aconseguida en el 
període de pagament a proveïdors, el 
ple municipal va poder aprovar al juliol 
la inversió de 962.000 euros en obres 
de millora que beneficiaran a totes les 
àrees municipals. S’augmentaran les 
prestacions del Poliesportiu Municipal, 
es remodelaran els accessos a la Plaça 

Major, algunes voreres a diferents punts, 
parcs infantils, xarxes de sanejament i 
sistemes de reg, i es construirà una nova 
pista de patinatge de velocitat, entre 
d’altres. 
A més, “tot açò s’ha aconseguit sense 
augmentar la pressió fiscal sobre els 
veïns, sinó gestionant els recursos pú-
blics en funció de les necessitats de les 
persones”, ha remarcat la regidora, Bea-
triz Jiménez. Segons dades del Ministeri 
d’Hisenda, Paiporta és el poble amb me-
nor pressió fiscal de tota la comarca de 
l’Horta Sud.

El deute de l’Ajuntament amb els bancs baixa un 67%
La fita s’aconsegueix en 15 mesos, amb la menor pressió fiscal de l’Horta Sud

El director general de Tecno-
logies de la Informació, Vicen-
te Aguiló va visitar Paiporta per 
explicar i presentar la xarxa de 
Comunicacions Mòbils Digitals 
d’Emergències (COMDES), in-
fraestructura que permet a tots 
els cossos d’emergències de la 
Comunitat estar en contacte mi-
tjançant emissores digitals. A la 
reunió van assistir l’alcaldessa de 
Paiporta, Isabel Martín, la regi-
dora d’Hisenda, Beatriz Jiménez, 
i l’intendent de la Policia Local. 
Paiporta s’ha incorporat a aques-
ta xarxa, que ja compta amb 169 
bases en tot el territori valencià i 
més de 8.000 usuaris, i millorarà 
el servei que poden prestar els 
cossos d’emergències. 

Paiporta 
s’incorpora a la 
xarxa COMDES

Ordenances més 
socials i sostenibles
Els canvis aprovats per a les ordenan-
ces fiscals de 2017 el passat octubre 
s’han realitzat “amb criteris socials i de 
sostenibilitat mediambiental”, segons 
va explicar la regidora d’Hisenda, Bea-
triz Jiménez. Les novetats se centren 
en les bonificacions de la taxa de fem, 
de les proves de selecció de personal, 
de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de 
l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). 
Quant a la taxa de fem, ja bonificada en 
2015, ara també ho estarà per a pensio-
nistes. En l’IBI, s’afegeix un nou tram de 
bonificació del 25% per a famílies nom-
broses amb habitatges entre 85.001 i 
150.000 euros.
També es bonificarà el 95% de l’IBI dels 
locals de les escoles de música de les 
dues bandes del poble. 
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Per una malaltia congènita, la vida de 
Rosalina Ferriols ha estat sempre lliga-
da a una cadira de rodes. Lluny d’arru-
gar-la, aquest entrebanc ha teixit en ella 
un caràcter obert i optimista, fins i tot 
sarcàstic, amb la seua situació, i amb 
com es veu la seua diversitat funcional 
des de fora. Per això, era reclamada als 
hospitals per a ajudar a superar el trau-
ma a aquelles persones lesionades me-
dul·lars que, de sobte, es veien assegu-
des de per vida. 
Així, a una habitació d’hospital, va 
conèixer a Ximo Méndez poc després que 
aquest veí de Paiporta es quedara tetra-
plègic. De la seua unió i la d’altres per-
sones del poble en la mateixa situació, 
va sorgir l’Associació de Discapacitats 
ALDIS Paiporta, una agrupació pionera 
en la comarca, pensada per a defensar 
uns drets que, fins fa poc, ni tan sols es 
contemplaven. 
S’ha de pensar en els orígens, en la in-
fància de Rosalina, quan va ser rebutjada 
a l’escola per la seua discapacitat. Tota 
la seua formació, des dels estudis pri-
maris a la llicenciatura en Administració 
i Direcció d’Empreses, l’hagué de fer pel 
seu compte, a distància. D’aquest espe-
rit de lluita sorgeix l’impuls de juntar-se i 
crear ALDIS. “La idea era reivindicar-nos 
un poc. En aquell moment les coses no 
eren com ara, i ALDIS tampoc. Ara la 
majoria d’usuaris són discapacitats psí-

quics. Aleshores érem físics. Jo vaig ser 
l’encarregada, al principi, de les barreres 
arquitectòniques”, recorda. 
Li va “donar molt la vara” a l’ex-alcal-
de, Bertomeu Bas, per a que atenguera 
el tema de les barreres. “De fet, un dia 
donàrem una volta, ell amb cadira de ro-
des, i ens acompanyaren regidors, ban-

quers... Això era un dissabte, i al dilluns 
següent ja començaven les obres en al-
guns punts”.
La percepció i la sensibilitat respecte a 
la discapacitat ha variat molt en 25 anys. 
“Tin en compte que abans no era obliga-
tori fer accessos. Una cosa és l’obligació 
legal, i altra, la moral. Que cadascú faça 
el que crega. Després estan les rampes 
que, en lloc de rampes, jo els dic tram-
pes. Amb inclinacions de fins al 45%”. 
Rosalina fa front a l’adversitat com sem-
pre, amb optimisme i bona voluntat: 
“Quan me’n trobe alguna d’aquestes, o 
llocs on no tenen directament, demane 
ajuda a algú que passe”.
Quin diagnòstic fa de l’estat de Paiporta? 
“Li donaria al poble un 80% d’encert. Hi 
ha alguna errada, però poques. Això sí, hi 
ha una assignatura pendent, el respecte 
als passos de vianants a l’hora d’aparcar, 
i als espais reservats per a vehicles de 
discapacitats: “D’eixe tema, millor pas-
sem. Jo entenc que estacionar és com-
plicat en alguns llocs i a algunes hores. 
Hi ha molts cotxes, pocs espais, i tots 
anem amb presses. En un percentatge 
elevat, es respecten les zones que ne-
cessitem la gent que anem amb cadira 
de rodes. Especialment si et veuen pas-
sar. Alguna vegada m’han donat ganes de 
liar-la, però generalment la gent respon 
bé i respecta”. Encara hi ha treball pen-
dent en aquest sentit, a ulls de Rosalina.

La lluita amb un somriure de Rosalina Ferriols
L’única supervivent del grup fundador d’ALDIS Paiporta recorda els orígens

L’associació fa 25 anys 
amb les mateixes ganes 
de lluitar de sempre
ALDIS Paiporta va entregar 
els primer papers per a cons-
tituir-se com a associació el 
desembre de 1991. 25 anys 
després, els seus responsables 
mantenen intacte l’esperit com-
batiu: “Anem a seguir lluitant 
per ajudar a les persones dis-
capacitades”, afirmen Gerardo 
Ortiz, president, i Miguel Mi-
lán, secretari. Entre les seues 
reivindicacions es troba la d’un 
espai més ampli, i un suport 
major de la Generalitat. Ja han 
patit retallades i, si no es manté 
el suport, el seu futur i l’atenció  
psicològica, mèdica i de tallers 
a la vintena d’usuaris perillen.
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La Llar del Jubilat de Paiporta va acollir 
una nova parada de la Ruta de la Salut, 
una iniciativa del Consorci de l’Hospi-
tal General, pertanyent a la Diputació 
de València, que acosta a les localitats 
xarrades sobre hàbits de vida saluda-
bles i prevenció de malalties cròniques, 

així com la realització in situ de proves 
mèdiques bàsiques. Aquesta activitat 
gratuïta estava dirigida al públic en 
general, i es realitza a petició de la re-
gidoria de Sanitat i Salut Pública.
Especialistes en sanitat oferiren una 
xarrada sobre prevenció de malalties 
cròniques i el foment d’hàbits de vida 
saludable que permeten evitar-les. 
Seguidament, es realitzaren proves 
com pressa de tensió arterial, elec-
trocardiogrames o comprovació dels 
nivells de glucosa en sang. 

Un dels plans que s’han posat en marxa 
en els últims mesos des de l’Ajuntament 
de Paiporta ha sigut el Pla Municipal de 
Drogodependències, que porta aparella-
da la creació de la Unitat de Prevenció 
Comunitària de Conductes Addictives 
(UPCA), formada per una psicòloga i una 
treballadora social. Malgrat que aquestes 
conductes estan presents a Paiporta com 
a altres localitats, mai abans s’havia cons-
tituït aquesta ferramenta essencial en la 
prevenció d’addiccions, especialment, en-
tre la gent jove i la infància.
Al llarg del 2016 s’han reunit responsables 
de la regidoria de Sanitat i Salut Pública, 
dels serveis municipals, de les forces de 
seguretat, i directors i directores dels 
centres educatius per a que cada sector 
aportara la seua visió sobre la problemà-

tica, i en quina mesura podria sumar al 
Pla Municipal. Recollides les sensibilitats, 
s’ha constituït la UPCCA, que ha redactat 
el Pla Quadriennal 2017-2020, i ja s’han 
iniciat les tasques de prevenció als cen-
tres. En aquest primer exercici l’interès 
estarà en conèixer les prevalences de con-
sum de l’adolescència amb una enquesta 
que permeta ajustar els programes a les 
necessitats, a més d’afinar els protocols 
d’actuació entre recursos preventius, as-
sistencials i de reinserció. Les famílies 
són altre eix fonamental en la prevenció, 
i es valora oferir-los formació. Es consti-
tuirà també un grup de menors que pu-
guen ser agents de salut mediadors entre 
els seus iguals, dotats de ferramentes de 
resistència a la pressió social a la que es 
veuen sotmessos per a consumir. 

En lluita contra les addiccions
Paiporta comptarà per primera vegada amb una UPCCA

Desenes de treballadores i treba-
lladors de l’Ajuntament de Paipor-
ta han assistit a un curs de forma-
ció i de reciclatge en la pràctica 
de la reanimació cardio-pulmonar 
(RCP), una tècnica que, correcta-
ment aplicada, pot salvar vides. 
El curs impulsat per la regidoria 
de Sanitat suposa una actualitza-

ció  en alguns casos i l’acreditació 
per primera vegada altres. La ma-
joria de les dependències munici-
pals compten amb desfibril·ladors 
i es consideren espais cardio-pro-
tegits. També es disposa de dos 
equips mòbils ubicats a la Policia 
Local i Protecció Civil. No obstant 
això, és necessari que hi haja per-
sonal format per a fer-los servir. 
La regidoria ha oferit aquest curs 
de forma gratuïta, i en programarà 
de nous periòdicament. 

La Ruta de la Salut 
realitza parada a la 
Llar del Jubilat

Nova formació 
en reanimació 
cardio-pulmonar
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Se sol dir que portar un xiquet o una 
xiqueta al món no és el més complicat, 
sinó que els grans dubtes comencen 
precisament quan el part ha passat. En 
aquesta situació es trobaren un grup de 
dones, habituals del taller de lactància 
del Centre de Salut. Allà es conegueren 
i començaren a expressar inquietuds, 
dubtes, reptes i confrontaren diferents 
maneres d’enfocar la criança. Però l’am-
bulatori se’ls quedava menut i no era el 
lloc més adequat per a materialitzar la 
idea que tenien en ment.
Aleshores va nàixer la possibilitat d’as-
sociar-se per a aprofundir en la filoso-
fia de la criança respectuosa, un tipus 
d’educació que, més que educar, “pre-
tén acompanyar el nadó en les diferents 
etapes del seu creixement, no veient-los 
com a adults en miniatura”, explica Inma 
Alcázar. Inma és presidenta de Criando 

Ando, associació paiportina sorgida en 
setembre i que, en pocs mesos, ja ha or-
ganitzat tallers i xarrades amb temes tan 
diversos com útils per a mares i pares 
primerencs. A través dels diferents actes 
que programen han aconseguit l’atenció 
d’altres mares i pares i, des de les qua-
tre fundadores (la pròpia Inma, Davinia, 
Rosana i Lola), han crescut fins abastir 
els 13 o 14 socis i sòcies de l’actualitat. 
La criança amb respecte guia les acti-
vitats. Aquesta filosofia educativa com-
prén també el fet que els nadons me-
reixen el mateix respecte que els adults. 
Per descomptat, rebutja la violència con-
tra les criatures, física o verbal. I ofereix 
el diàleg i l’empatia com a alternativa. 
És, en defintiva, una forma d’entendre 
la relació amb els més menuts des de la 
igualtat i amb comprensió als processos 
evolutius propis d’edats tan curtes. 

Les xiquetes i xiquets dels socis i sòcies 
actuals de Criando Ando aniran creixent 
i, segons explica la presidenta, les acti-
vitats s’aniran adaptant sense deixar de 
banda noves incorporacions. “La idea és 
atendre les demandes i les inquietuds de 
les persones que en formen part”. 
En aquests pocs mesos de vida, la varie-
tat ha sigut absoluta. I els projectes es 
multipliquen en el cap de les membres 
de la directiva. Fins ara, han treballat els 
vincles des del naixement amb sessions 
de porta-bebés i nocions sobre criança 
en braços. 
També han indagat en l’alimentació des 
de diferents perspectives, amb la xarra-
da d’un reconegut xef, una nutricionista 
i una mare. Tenen previst portar a terme 
un taller sobre primers auxilis, i també 
van a organitzar la presentació d’un lli-
bre de poemes sobre l’experiència de la 
maternitat. 
Amb tot això, tenen projectes, com la 
creació d’un taller de criança, per al qual 
necessiten un o una professional que els 
oriente en conflictes com les rabioles, la 
son infantil o qualsevol altre problema 
que sorgisca.
Entre les seues reivindicacions hi ha la 
de disposar d’un espai fixe, per a la qual 
cosa ja tenen la promesa de l’Ajunta-
ment, que les ajudarà. Fins ara, han dis-
posat d’instal·lacions municipals i priva-
des per a portar endavant les activitats. 

Criando Ando, l’aposta per la criança respectuosa

Paiporta s’associa

L’associació creada al setembre basa les seues activitats en l’aprenentatge d’aquest tipus de criança, 
centrada en l’educació a través de l’acompanyament del nadó en les diferents etapes del creixement
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11 novetats de la Biblioteca Municipal

UN ABOGADO REBELDE 
John Grisham

PRIMAVERA ENCESA
Vicent Borràs

EL LABERINTO DE LOS     
ESPÍRITUS
Carlos Ruiz Zafón

¿QUIÉN ES EL QUE?
Némo & Émile Jadadoul

KAREN GOES SHOPPING
Liesbet Slegers

COL·LECCIÓ XUP-XUP
Teresa Sabaté-Rita Culla

EL ELEFANTE Y LA GENEROSIDAD
José Morán y Simón Méndez

EL JUEGO DE LOS ESPEJOS
María García-Liberós

CINC CADÀVERS
Josep Franco

LOS SUPERVINOS 2017
Joan C. Martín

LOS SECRETOS QUE JAMÁS 
TE CONTARON
Albert Espinosa
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Solar del Jaume I. Ja ha sigut acondicionat per operaris municipals. 

La Finestra de Paiporta

Exaltació. Les Falleres Majors, Alba Esoruela i Paula Marí, a l’Auditori. 

Miguel Calatayud. Magnífica exposició de l’il·lustrador a la Biblioteca. Tasques de poda. ESPAI ha realitzat una campanya al novembre. 

25N al Rosa Serrano. Jornada contra la violència masclista al CEIP. Patrimoni de la UNESCO. Les falles paiportines celebren la declaració. 

Mostra de Vicent Pascual. Exposició de fotos de Paiporta al Museu. Remei Ferrandis. Pren el testimoni de José Motes al Jutjat de Pau. 
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L’Opinió

Vicente Ibor
Portaveu Partit Popular
vicenteibor@paiporta.es

Josep Val
Portaveu Compromís 
compromispaiporta@gmail.com

Vicent Ciscar
Portaveu PSPV-PSOE
vicentciscar@paiporta.es

Alberto Torralba
Portaveu PODEU
albertotorralba@paiporta.es

Mª Consolación 
Tarazona
Portaveu Ciudadanos
paiporta@ciudadanos-cs.org

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:

PAIPORTA, EN POSITIU.

Ja arriba el final d’any, un mo-
ment en què la majoria de no-

saltres tirem la vista enrere i avaluem els darrers dotze 
mesos. Com ha sigut l’any 2016? L’hem aprofitat com 
tocava? Hem tingut cura dels nostres i hem ajudat al 
seu benestar? Hem aprofitat bé els recursos que esta-
ven al nostre abast?

Evidentment, en el cas d’un grup polític que forma part 
del govern municipal, són vostés qui ens han d’avaluar, 
perquè són vostés qui donen sentit al nostre treball. 
Saben que estem al seu abast per a escoltar tot el que 
ens vulguen aportar.

Per a nosaltres ha sigut un any apassionant, en què 
hem posat tot el nostre interés en millorar les àrees 
que són la nostra responsabilitat: les regidories de Be-
nestar Social, Igualtat, Cooperació Social i Voluntariat, 
Gent Gran, Sanitat i Salut Pública, Ocupació i Comerç. 

No anem a fer-los ací un catàleg de tot allò que hem fet 
al llarg de l’any, només quatre pinzellades: per exem-
ple, estem molt contents d’haver encetat el primer 
servei municipal de Teleassistència, perquè el benes-
tar de la nostra gent gran ens preocupa molt. També 
estem molt pendents de la joventut de Paiporta, i pre-
ferim prevenir a curar, per això pensem que la posada 

en funcionament de la Unitat de Prevenció i Control de 
Conductes Addictives (UPCCA) és una eina fonamental.  

Pensem que estem en el bon camí treballant per in-
vertir recursos econòmics en el rescat de les persones 
en  risc d’exclusió social que s’estableixen a la Mesa de 
Cooperació Social, com ara les darreres subvencions 
als projectes presentats per Creu Roja i Càritas. 

Finalment, com que pensem que la formació és una 
de les eines més importants per aconseguir trencar la 
inèrcia de l’atur i eixir endavant, hem fet millores en 
el Centre de Formació Ocupacional, tant estructurals 
com de dotació de material informàtic i mobiliari, i vo-
lem aconseguir  tindre noves homologacions en espe-
cialitats formatives.

Som conscients que queda molt per fer, que hi ha per-
sones, famílies senceres, que s’ho estan passant mala-
ment. No tenim una vareta màgica, però tenim les ga-
nes, les forces i la voluntat de millorar la seua situació. 
Per això pensem que cal mirar les coses en positiu.

Els Socialistes de Paiporta els desitgem Bon Nadal i 
prometem que, en 2017, seguirem treballant per les 
persones!

Grup Municipal PSPV-PSOE
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C’s es el partido que cubre ese espacio 
de centro que tanta y tanta gente hemos 
anhelado durante años. Ese partido que 

unifica los criterios responsables y promueve nuevos 
modelos de valor y responsabilidad.
Reforzamos el pacto de educación, apoyo a los autóno-
mos, impulsamos medidas de urgencia en formación 
como el Cheque Formación y el impulso del plan de Ga-
rantía Juvenil, etc...
Como valencianos, estamos orgullosos de la reciente de-
claración por la UNESCO de las fallas como patrimonio 
inmaterial de la humanidad.
Es costumbre realizar un balance del año, lo positivo que 
hemos aportado y plantearnos nuevos retos y objetivos 
para el año venidero.
En esta línea, desde el grupo municipal de C’s hemos 
apoyado todas las iniciativas destinadas al crecimiento 
social y económico de nuestro municipio, realizando una 
oposición colaborativa y constructiva, consensuando de-
cisiones importantes y haciendo un ejercicio de responsa-
bilidad política que tanta falta hace en el resto de grupos.
Por ello, debemos apoyar iniciativas importantes en 
nuestro municipio, pero también debemos ejercer la 
responsabilidad de exigir al grupo de gobierno que cum-
pla con sus obligaciones.

Este año hemos resaltado aspectos importantes en este 
ámbito como es el coste salarial del equipo de gobierno, 
el cual sigue siendo el mismo de siempre; un despiste 
en la presentación de seguros sociales ocasionó un cos-
te de más de 8.000€ a todos los paiportinos; ineficiente 
gestión para la adjudicación del parking municial con 
pérdidas de ventajas evidentes; presupuestos participa-
tivos sí, pero para el año que viene, etc...

Como concejales entendemos que nuestra labor debe 
centrarse en la colaboración más que en la oposición, 
ser concejales críticos y constructivos es la verdadera 
esencia de trabajar para un pueblo como el nuestro.

Por ello, nos hemos planteado para el nuevo año 2017, 
nuevas propuestas centradas en las ayudas y bonifica-
ciones de impuestos del ayuntamiento y mejor comuni-
cación a nuestros mayores, fomento de la formación y 
el empleo, adecuación a discapacitados de l’escola de 
estiu y nadal, apoyo al comercio y a iniciativas para el 
incremento de proyectos derivados de la UE, así como 
fondos estatales y autonómicos, etc...

Con todas estas ideas, ilusiones y proyectos para el nue-
vo año queremos desearos unas felices fiestas y prós-
pero 2017.

Grupo Municipal Ciudadanos

Ya viene siendo una cos-
tumbre muy maliciosa, 

calificar despectivamente como populismo, a aquel 
conjunto de acciones políticas incómodas al sistema del 
poder establecido bajo la bota del dominio de los gran-
des grupos financieros y multinacionales, y digo bota, 
porque son las de los militares que en su nómina lo de-
fienden cuando la cosa resulta incontrolable.

Otras veces directamente se las ha calificado de popu-
lacho, como en el caso de España durante el golpe de 
estado del 36, refiriéndose a la clase obrera y campesi-
na que unida reivindicaba lo sustancial para su subsis-
tencia ocupando fincas de terratenientes o ejerciendo el 
derecho a la manifestación y huelga.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Len-
gua Española, Populismo es la “tendencia política que 
pretende atraer a las clases populares”. Y punto. Y esta 
dinámica, en grado de tentativa, la practican todas las 
agrupaciones políticas y me atrevería a decir que tam-
bién la mayoría de las agrupaciones asociativas de todo 
índole, incluso las sectarias.

Entonces, dónde se encuentra la diferencia, porque la 
cosa no cuadra. No hay coherencia, si partimos de la 
base que cada tendencia política tiene unos intereses y 
unos objetivos que cumplir bien distintos. 

Mientras la izquierda tiene por definición y como su pun-
to central la defensa de la igualdad social; la derecha, 
por el contrario, siempre está subyugada a defender 
los intereses de los más ricos e influyentes, y considera 
las diferencias sociales como algo inevitable, normal o 
natural. Un claro ejemplo es el desempleo estructural 
asumido por el sistema capitalista, también llamado 
ejército industrial de reserva, como herramienta coer-
citiva ante las exigencias salariales de los de abajo.

Otro término necesario a definir para comprender la 
cuestión es la demagogia: “Degeneración de la de-
mocracia, consistente en que los políticos, mediante 
concesiones y halagos a los sentimientos elementales 
de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el 
poder”. Y ésta es la que mejor practica la derecha neo-
liberal, por ejemplo cuando proclama que bajará los 
impuestos sin que haya repercusión en recortes en sa-
nidad, educación y en pensiones. Algo que no cumple 
una vez en el poder.

En fin, si populismo es atraer a las clases más popula-
res con el solo objetivo de empoderarlas y lograrles un 
mayor estado de bienestar: !Viva el Populismo!

Alberto Torralba Campos
Portavoz de Pod-EU Paiporta

POPULISMO VS. DEMAGOGIA

UN AÑO DE ESFUERZO Y OPOSICIÓN SENSATA
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Ya han transcurrido 18 meses desde que 
Compromis/PSPV/PODEU alcanzaran la 
Alcaldía de Paiporta pese a haber per-

dido las elecciones. Es ya momento de balances y de 
comparar sus programas electorales con lo realmente 
realizado. La primera gran mentira ha sido la bajada de 
sus propios sueldos, la promesa de que ningún cargo 
público cobraría mas del doble del salario mínimo se ha 
convertido en un sueldo para la Alcaldesa que lo pro-
metió de 4.694,87 euros al mes, incluyendo las pagas y 
la Seguridad Social, pero las cifras se disparan cuando 
comprobamos que el equipo de gobierno y sus grupos 
municipales nos ha costado ya a todos los ciudadanos, 
en lo que llevan de mandato, 397.103’4 euros. Mucho 
dinero que sale de los impuestos de todos y que ya han 
subido para mantener sus retribuciones, ¿es este el 
rescate de las personas que proclamaron en campaña 
electoral?.

Pero lo más grave no es el derroche, sus hechos de-
muestran que la “transparencia” del tripartito no es 
más que una palabra que usan para encubrir la opaci-
dad más absoluta de sus actuaciones. Sus políticas son 
excluyentes para los que no hablan y no piensan como 

ellos, censurando y atacando en las redes oficiales a 
quienes discrepan de su “pensamiento único”. No ad-
miten críticas y se sienten “insultados” cuando se ha-
cen. Atacan nuestras tradiciones y señas de identidad. 
Subvencionan a sus amigos ideológicos y privan de ayu-
das a quienes realmente están prestando servicios a la 
sociedad. Sus políticas radicales y demagógicas están 
destruyendo un tejido social vivo e intenso que siempre 
ha caracterizado a Paiporta.

Mas allá de su absurda prohibición de que los cargos 
públicos asistamos en representación del Ayuntamiento 
actos religiosos, o la marginación de asociaciones como 
las taurinas a las que consideran de segunda, desde 
el Partido Popular exigimos una gestión adecuada de 
nuestros recursos públicos, que paren las contratacio-
nes que incrementan los gastos de personal y funda-
mentan la subida de impuestos del tripartito, que se tra-
te a los trabajadores municipales con la dignidad que se 
merecen y que de una vez garanticen los servicios públi-
cos básicos como la limpieza y el control de plagas que 
tiene desatendido. Aun están a tiempo, RECTIFIQUEN.

Vicente Ibor
Portavoz del Grupo Popular Ayuntamiento de Paiporta

Quan fa poc 
més d’un any 

les regidores i els regidors de Compromís començàrem 
a governar a Paiporta teníem clar que la nostra acció de 
govern havia de tindre una planificació estratègica a llarg 
termini, amb projectes que perduraren en el temps per a 
les generacions futures.

Per això des de les diferents àrees que Compromís diri-
gim, treballem de valent amb visió de futur.

Des de l’àrea d’urbanisme, medi ambient i sostenibilitat 
hem impulsat diferents plans i projectes. Acabem d’apro-
var un ambiciós pla estratègic que d’ací fins a l’any 2023 
ens ajudarà a fer front als reptes medi ambientals, climà-
tics, socials i econòmics del nostre poble. Un pla que inclús 
va més enllà del nostre terme i hem dissenyat conjunta-
ment amb els pobles veïns de Picanya i Benetússer. Pa-
ral·lelament també elaborem un Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible, que marcarà com seran els carrers del nostre 
poble per tal que les persones siguen l’eix de la mobilitat. 
Plans fets amb la màxima participació ciutadana.

Defensar l’educació pública passa per tindre instal·la-
cions dignes, per això el manteniment dels centres es-
colars té una important dotació als nostres pressupostos, 
de 100.000€ a l’any, molt lluny dels 25.000€ que pressu-
postava el PP. La vella política del capitalisme voraç no 

pensava en l’endemà, la nostra nova política posa en va-
lor el que tenim, invertint en el seu manteniment perquè 
siguen moltes les generacions que puguen gaudir dels 
recursos i instal·lacions.

I si parlem de futur hem de pensar en la joventut. Elles 
i ells són una part fonamental de la nostra societat. Des 
del Centre Juvenil es treballen, des de la participació i 
col·laboració del jovent paiportí, projectes que posen en 
valor la justícia, l’ecologia i la capacitat crítica.

Des del primer dia, el nostre grup i per extensió el govern 
municipal, treballem baix la màxima de la transparència. 
Totes les nostres accions i projectes es donen a conèixer, 
gràcies al nostre departament de comunicació, al portal 
de transparència, web municipal i xarxes.

Projectes que han sigut i seran possibles gràcies a la 
magnífica gestió econòmica que des de l’àrea d’hisenda 
estem fent. Rebaixant en poc més d’un any el deute amb 
els bancs un 67%. Passant dels 6’7 milions d’euros de 
deute que ens trobàrem a l’arribar al govern a només 2’2 
milions. 

Esta és la nostra política de gestió responsable. Política 
de futur. Política per a les persones.

Compromís per Paiporta us desitgem bones festes i 
feliç any 2017.

UN AÑO Y MEDIO DE INCUMPLIMIENTOS

EL NOSTRE COMPROMÍS: POLÍTICA A LLARG TERMINI




