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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. Església 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. Església 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 de 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

    Estrena del nou rocòdrom
El Poliesportiu Municipal compta 
des d’aquest 11 de març amb una 
ampliació del rocòdrom i una nova 
zona de ‘boulder’ cobert. P7

    Biblioteca Maria Moliner 

La Biblioteca Pública Municipal de 
Paiporta ja porta oficialment el nom 
de Maria Moliner Ruiz després de la 
petició del Consell de la Dona. P8

    Assemblees de barri 
Han començat les anomenades ‘Tro-
bades amb l’alcaldessa, el govern 
respon’, assemblees de barri en què 
la ciutadania tindrà contacte directe 
amb les regidores i regidors. P10

    Extra Falles 2017 
La guia per a conèixer a les Falleres 
Majors, presidents, activitats i actua-
litat de les falles paiportines. P11-18

    Una primavera de cultura 
Consulta tota la programació del 
Museu de la Rajoleria i l’Auditori 
Municipal des d’ara i fins al proper 
mes de juliol. Música, teatre, ani-
versaris, cinema i literatura. P21

   ACASI trenca tabús 
Així va nàixer fa 11 anys l’associació 
paiportina de suport a víctimes 
d’abusos sexuals en la infància. P24

   Tallers d’educació i comunicació
La regidoria de Sanitat ha proposat 
tallers per a millorar l’educació i la 
comunicació amb filles i fills en la 
infància i l’adolescència. P9

    Rogles lingüístics i d’intercanvi 
Més de 120 persones han iniciat 
els Rogles de Babel, la iniciativa 
d’intercanvi cultural i lingüístic de la 
Regidoria d’Educació. P10

    Un 75% menys en cotxes oficials 
L’equip de govern ha aconseguit re-
baixar un 75% la despesa en cotxes 
oficials, i estalviarà 288.000 euros al 
suprimir el servei d’escorta i xòfer 
d’alcaldia. P20

    Els ponts i el barranc 
En la secció #DescObrimPaiporta, 
Vicent Pascual ens mostra la impor-
tància dels ponts i el barranc. P19

    La Finestra de Paiporta 
Sant Antoni, finançament europeu 
per a persones emprenedores, do-
nació de llibres a Mazarrón, Colla 
de Lletres, Andreu Alfaro... El dia a 
dia de la nostra localitat. P22-23

    Paiporta en xarxa 
Els continguts més destacats 
compartits per vosaltres en les 
principals xarxes socials. P24
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La trajectòria de Rosa Serrano ha sigut 
mereixedora de la primera edició del 
premi Fundació Bromera al Foment de 
la Lectura. La paiportina, escriptora, 
editora, educadora i activista feminista i 
per la llengua, i que a més posa nom a 
una escola de la nostra localitat, manté 
un discurs optimista en tots els camps 
en què ha sigut protagonista en les úl-
times décades. Fundadora de l’Escola 
La Gavina i l’Editorial Tàndem, se sent 
esperançada amb el renaixement de la 
ràdio i la televisió públiques. 
Què ha suposat per a tu aquest premi?
En primer lloc, el vaig valorar objectiva-
ment perquè denotava la sensibilitat de 
la Fundació Bromera cap a la literatura 
infantil i juvenil, que no ha tingut mai la 
valoració que es mereix. Aquesta litera-
tura és una escola de lectors. El fet que 

encetaren eixe premi era motiu de sa-
tisfacció. Quan vaig saber que me l’ator-
gaven a mi, fa uns anys, probablement 
m’haguera fet sentir un poc de rubor. 
Ara, als 71 anys, pense que he d’assu-
mir que és cert, que he treballat molt, 
com moltes altres dones. Estic agraïda, 
satisfeta. Un premi sempre és un estí-
mul per a continuar treballant.
De les teues facetes com a dona poliè-
drica (educadora, editora, feminista, 
defensora de la llengua i la cultura)... 
Quina t’ha donat més satisfaccions?
És una pregunta difícil de contestar. Sóc 
una dona entusiasta. Quan estic en un 
territori, en un espai determinat o una 
lluita, m’aboque amb efervescència i ho 
gaudisc. Sóc conscient que estic fent un 
servei però, per a mi, és un plaer. Pri-
mer vaig començar en l’ensenyament, 

tota la vida m’ha agradat l’escola. A 
Barcelona havia conegut a una pedago-
ga molt important, Marta Mata, i ella va 
ser la que em va dir que intentara posar 
en marxa un projecte educatiu pioner. 
Ja n’existien altres dos, la Nostra Esco-

la Comarcal i l’Escola La Masia, abans 
Tramuntana. Sempre les anomene, per-
què cal recordar els orígens. No érem 
una flor aïllada. Vaig començar posant 
en marxa un treball d’equip, l’Escola La 
Gavina. Més tard, vaig decidir descansar 
de l’ensenyament i treballar en altre 
àmbit on lluitar per la llengua i la nor-
malització lingüística del País Valencià. 
Com a amant dels llibres infantils, vaig 
decidir crear altre equip per a posar en 
marxa l’editorial Tàndem. 
No et decantaries per ninguna faceta?
Han estat satisfaccions diferents. L’es-
cola m’ha permès aprendre al mateix 
temps que ensenyava. Vaig aprendre 
molt de les criatures, i m’ho vaig passar 
molt bé. Vaig gaudir molt sent mestra i 
coordinadora del projecte educatiu de 
La Gavina. L’editorial m’ha permès via-
tjar pel món, llegir en altres llengües, 
vore el País Valencià present en plata-
formes internacionals. M’he entregat a 
tots els treballs, m’ha agradat treballar 
en equip, i he gaudit de la meua tasca.
Travessa un bon moment el món edito-
rial infantil i juvenil en valencià?
Sí, molt bo. Tenim bons escriptors i 
escriptores, i excel·lentíssims il·lustra-
dors. S’ha de tindre en compte que ve-
níem de sota zero. 
Penses que els mètodes educatius 
d’escoles com La Gavina s’han extés a 
les escoles públiques?
Fórem precursors simplement perquè 

“La literatura infantil i juvenil és una escola de lectors”

“Quan estic en 
un territori o una 
lluita determinada, 
m’aboque amb 
efervescència i ho 
gaudisc”

Entrevista a Rosa Serrano
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teníem les condicions per a ser-ho. 
Formàrem un equip cohesionat ideoló-
gicament. A partir d’un nucli, contrac-
taves i seleccionaves personal. Triaves 
algú que estiguera pels mètodes actius, 
per l’escola coeducativa i laica... Amb 
una relació molt estreta amb les famí-
lies. Això fou un avantatge molt gran. I 
s’hauria de reconèixer el valor de les fa-
mílies que donaren suport als mestres. 
Després, quan va arribar la democràcia, 
l’escola pública va començar a sentir-se 
més lliure, i ja no calia anar a buscar el 
refugi de les escoles actives i modernes, 
que permetien posar en marxa meto-
dologies com les de Maria Montessori o 
Decroly. L’escola pública ja podia empa-
par-se de tot, i ja no tenien tant de sentit 
les escoles pioneres. 
Hi ha fenòmens en l’ensenyament als 
quals s’ha de donar resposta, com l’as-
setjament, el ciber-assetjament, el 
fracàs escolar... Com pot afrontar eixos 
nous reptes la comunitat educativa?
Estem davant de situacions noves que 
demanen l’actualització de tècniques de 
detecció en l’aula de les violències di-
verses: de gènere, contra la diferència, 
contra els nouvinguts, als quals se’ls fa 
un setge subtil i dolorós, i això reclama 
formació addicional. És una assignatura 
pendent, poder fer un seminari d’un cap 
de setmana, tancats, amb especialistes 
diversos sobre una matèria en concret. 
Que s’analitzen les violències que ac-
tuen en l’aula, perquè interfereixen en 
els rendiments escolars. Igual que si es 
té fam no es pot aprendre a llegir, si es 
té por, no es pot fer una progressió es-
colar harmònica. 
Com veus la presència social del valen-
cià? I a les escoles?
Les escoles estan fent un esforç ex-
traordinari. Això era impensable abans. 
I fins i tot veig més viva la llengua pel 
carrer. A Paiporta, tinc el privilegi de que 
hi ha una escola amb el meu nom, i que 
em dóna una satisfacció enorme, per-
què totes les criatures parlen en valen-
cià. Els mestres s’esforcen. Els treballs, 
les activitats, els murals, estan tots en 
valencià. I els pares i les mares estan 
d’acord. Eixa també és una manera d’in-
tegrar a les persones d’altres cultures. 
Hi ha una reacció contrària a eixa major 
presència del valencià. Com ho veus?
Bé, el complexe identitari del nostre 

País és difícil de corregir. Falten mol-
tes generacions per poder arrencar-lo. 
I evidentment, la dreta menys sensible 
a la realitat, menys obervadora, perquè 
sols fa falta observar, si rasques un poc, 
trobes que provenen de pobles. La po-
blació de València, en un gran percen-
tatge, està feta d’aluvió, també de zones 
castellanoparlants. Molta gent de la 
que es considera defensora del castellà 
ha viscut la diglòssia familiar, allò que 
el pare i la mare parlaven en valencià, 
perquè era la llengua en la qual s’havien 
conegut, i després els parlaven als fills 
en castellà. Jo ara em sent positiva. Em 
fa molta il·lusió el nomenament d’Em-
par Marco com a directora de la nova 
RTVV, perquè la televisió és un instru-
ment d’utilitat multiplicadora. El treball 
dels mestres ha estat extraordinari i fe-
cund, perquè ha donat resultats, i a mi 
m’encanta recordar d’on venim, el que 

teníem, com estàvem, sense llibres en 
valencià. I ara tenen llibres al seu abast, 
tindran televisió, i confie en la gestió 
cultural d’Empar Marco. Sé que contri-
buirà al rellançament cultural del País. 

Des del punt de vista educatiu i de la 
llengua, com ha de ser la nova RTVV?
La televisió és multidisciplinar. Per a mi 
l’objectiu és la informació, i fer criatures 
que tinguen accés a la informació. Que 
puguera haver un telenotícies infantil, 
amb informació que els interesse, i que 
els ensenye també a fer entrevistes, 
presentar als entrevistats... Tot això és 
classe de llengua! La classe no és estu-
diar els pronoms, o els dígrafs. És uti-
litzar la llengua per a llegir el món, per 
a estar present. Crec que Empar Marco 
té davant una tasca extraordinària, i la 
complirà amb escreix. Estic convençu-
da. Els infants han de viure el món de 
l’aventura, del descobriment, de geo-
grafies fantàstiques i reals... Hi ha ma-
terial de sobra per a fer una televisió que 
complisca els objectius. Hi ha coses que 
estan inventades, i hi ha coses que es 
poden inventar, com quan exportàrem 
algun programa a Catalunya, el ‘Trau la 
llengua’. Això incita també a tindre gust 
per la llengua que parles. Recuperaríem 
parlants. En recuperarem. 

“Sé que la gestió 
d’Empar Marco al 
front de la nova 
RTVV contribuirà al 
creixement cultural 
del País Valencià”
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El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
(PMUS) de Paiporta continua endavant, 
ara, amb les aportacions de la ciutadania, 
expressades en els tallers dels últims me-
sos. Amb les aportacions in situ i la pressa 
de dades de l’empresa adjudicatària, CPS 
Ingenieros, es proposaran mesures per a 
modificar els hàbits de mobilitat i recupe-
rar espai per a vianants, establir itineraris 
escolars segurs, potenciar el comerç local 
i afavorir l’estacionament en zones exter-
nes per a millorar la seguretat de totes i 
tots.

Fins ara, en el procés d’elaboració del 
PMUS s’han detectat problemes en la mo-
bilitat de vianants amb els vehicles que es-
tacionen sobre les voreres, mobiliari urbà 
com pilons, fanals i senyals, o vorades 
massa elevades. 
En el camp de la mobilitat ciclista, els pro-
blemes a solventar passen per l’existència 
d’itineraris inconnexos dels carrils-bici, la 
falta d’homogeneïtat en la seua tipologia, o 
la manca de seguretat en l’estacionament 
de bicicletes. Així mateix, es percep la ne-
cessitat de major connexió externa amb 
les poblacios properes per tal d’accedir 
fins a, per exemple, la parada d’Adif d’Al-
fafar-Benetússer. 
Per últim, la ciutadania també ha expres-
sat els problemes d’estacionament donada 
la gran demanda de places a tot el nucli 
urbà, el que provoca un excés de viatges 
a la recerca d’aparcament que no fa sinó 
incrementar el temps de viatge, les emis-
sions i la contaminació. 
El PMUS marcarà línies d’actuacó per a 
solventar aquestes problemàtiques amb 
una millor convivència de tots els actors 
de la mobilitat, és a dir, vianants, ciclistes, 
transport privat i públic, càrrega i des-
càrrega, i persones amb mobilitat reduïda. 
Un model de transport sostenible i amb 
menys emissions, trànsit calmat, i accés al 
transport públic són altres de les metes.  

La ciutadania construeix una Paiporta més habitable
Continua endavant l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

Durant les últimes setmanes  
s’han realitzat obres de millora a 
la Llar de la Tercera Edat. Aques-
tes obres seran finançades amb 
fons municipals i solventaran els 
greus problemes de filtracions 
que patia aquest edifici munici-
pal des de fa anys. L’Ajuntament 
invertirà uns 36.000 euros. S’ha 
finalitzat la impermeabilització 
de la coberta superior de l’edifici, 
a través de la qual es filtrava l’ai-
gua. Seguidament s’abordarà la 
problemàtica d’uns canalons de 
la façana exterior, que es troba-
ven molt deteriorats, i es retira-
ran les vigues de fusta i els revol-
tons d’una estança interior.

Millores en 
la Llar de la 
Tercera Edat

Estalvi de 75.000€ 
en electricitat
L’Ajuntament de Paiporta estalviarà en fac-
tures d’electricitat més de 75.000 euros 
anuals gràcies a la correcció de la contrac-
tació de potències en dependències muni-
cipals impulsada per la regidoria d’Urba-
nisme, Medi Ambient i Sostenibilitat. Al 
gener entraren en vigor les modificacions 
en les contractacions que permetran re-
baixar la despesa en la factura de la llum.
Aquesta és la primera mesura després del 
l’informe inicial de totes les factures. “És 
un estalvi sense inversió, solament amb la 
disminució de potències. En els pròxims 
mesos continuarem adoptant mesures 
d’estalvi que requereixen inversions míni-
mes però que ajuden a disminuir la factura 
elèctrica”, ha afirmat el regidor de l’àrea, 
Pep Val.
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El Poliesportiu Municipal de Paiporta 
compta des d’aquest 11 de març amb una 
nova zona d’escalada i ‘boulder’ cobert 
annexa a la que existia amb anterioritat, 
i que ve a cobrir les peticions dels i les 
amants dels esports de muntanya de la 
localitat. La instal·lació compta amb un 
rocòdrom de 9 metres d’altura, de dife-
rents vies, i una zona d’escalada de bloc 
o sense cordes. En total, el consistori ha 
invertit 36.250 euros per a ampliar l’antic 
equipament, que manté el nom de Vicen-
te Aguilar, conserge del Poliesportiu afi-
cionat a aquest esport que va faltar anys 
enrere i era molt estimat per la comu-
nitat escaladora i esportiva de Paiporta.
En l’estrena de l’ampliació del rocòdrom 
van estar presents l’alcaldessa de Pai-
porta, Isabel Martín, i la regidora d’Es-
ports, Zaira Martínez, així com membres 
del Club d’Espeleologia l’Horta, que rea-
litzaren una exhibció per als i les assis-
tents en el nou equipament. Les obres 
s’han finançat gràcies al pla d’inversions 
sostenibles aprovades en 2016, i que han 
estat possibles gràcies al romanent po-
sitiu de tresoreria de les arques munici-
pals. En aquest pla hi havia també altres 
20 accions de totes les àrees municipals 
amb una inversió total de 952.652 euros. 
“Amb la construcció de l’ampliació del ro-

còdrom atenem una antiga petició d’una 
entitat esportiva local que havia vist com 
el seu projecte, com molts altres, es 
guardava en un calaix durant anys”, va 
comentar la regidora, Zaira Martínez. Al-
tra reivindicació històrica, com és la pista 
de patinatge a la zona verda de Jaume I, 
s’està replantejant amb les suggerències 

del club local sobre el projecte inicial per 
tal de millorar-la, i s’abordarà en breu. 
D’altra banda, el Poliesportiu continua 
millorant els serveis als i les usuàries 
amb la instal·lació de panells informa-
tius, la renovació de mobiliari urbà, i la 
màquina de pagament electrònic del llo-
guer de pistes. 

Nova zona d’escalada i ‘boulder’ cobert al Poliesportiu
L’Ajuntament atén la petició dels amants dels esports de muntanya amb 36.250€ 

L’Ajuntament de Paiporta ha re-
duït a 8 dies el període mitjà de 
pagament a proveïdors durant el 
quart trimestre de 2016. Aquesta 
xifra suposa una rebaixa en qua-
tre dies respecte del tercer tri-
mestre del passat exercici, quan 
es va situar en 12. El consistori 
continua treballant per a reduir 
el període de pagament, que està 
molt per baix del límit de 30 dies 
marcat per ‘Llei Montoro’ per a 
realitzar inversions financera-
ment sostenibles.

Els proveïdors 
de l’Ajuntament 
cobren en 8 dies

Paiporta s’ha adherit al sistema de se-
guiment de violència de gènere VIOGEN 
10 anys després d’haver-se acordat en 
un ple. Així es va decidir en la Junta Local 
de Seguretat de gener, amb el Subdele-
gat del Govern, Juan Carlos Valderrama. 

L’entrada “suposa una major implicació 
municipal en la lluita contra els assassi-
nats masclistes”, va afirmar la regidora 
d’Interior, Beatriz Jiménez. Hi haurà reu-
nións periòdiques  amb les forces de se-
guretat i personal tècnic de l’Ajuntament.

Paiporta s’adhereix al protocol VIOGEN
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Un treball de la investigadora Cristina Es-
crivà, inclosa en les activitats pel Dia de 
la Dona, ha tret a la llum la relació que va 
tindre la prestigiosa lexicògrafa i biblio-
tecària Maria Moliner Ruiz amb Paiporta. 
Precisament el ple municipal va aprovar 
per unanimitat, i a proposta del Consell de 
la Dona, posar-li el nom de Maria Moliner a 
la Biblioteca Pública de la localitat. Segons 
el treball d’Escrivà, en temps de la Guerra 
Civil, l’Hort de les Palmes, molt pròxim a 
l’estació de tren, va acollir el Grup Feme-
ní de la Residència d’Estudiants. Durant 
gairebé tres anys van conviure en aquest 
espai joves arribades del Madrid voltat per 

les tropes franquistes. La Residència, diri-
gida en el seu origen per Maria de Maeztu, 
va passar a estar sota la direcció de la pe-
dagoga Regina Lago amb els nous temps. 
L’esperit de la Institució Lliure d’Ensenya-
ment va conviure amb la societat sorgida 
amb la Revolució social que va comportar 
la guerra. Per tant, la Residència de Sen-
yoretes va canviar el seu nom al de Grup 
Femení de la Residència d’Estudiants, com 
també va canviar l’ambient de treball i es-
tudi obrint la possibilitat al fet que joves 

d’extracció humil pogueren formar-se en 
aquesta Institució. A més, en la seua fun-
ció de Residència-hotel, va allotjar a dones 
que visitaven València i d’altres que van 
ser les seues responsables, com la pròpia 
Maria Moliner Ruiz.
Les activitats pel Dia de la Dona es com-
pletaren amb teatre, el tradicional re-
creo-cross, tallers, una exposició sobre 
Isabel de Villena i la mostra de fotografies 
a dones paiportines de Vicent Pascual ‘Vi-
sibles: Paiporta en femení’, que romandrà 
al Museu de la Rajoleria fins al 27 de març. 

Maria Moliner, Paiporta i la residència estudiantil 
Un estudi de Cristina Escrivà treu a la llum la relació de la lexicògrafa amb el poble

L’equip de govern de l’Ajuntament 
de Paiporta va aprovar en el ple de 
gener la fase interna del seu pri-
mer Pla d’Igualtat entre Homes i 
Dones, que combatrà la discrimi-
nació contra les dones al consis-
tori. Més endavant es posarà en 
marxa el Pla de la Ciutadania. El 
Pla ja aprovat recull accions com 
l’obligació d’incorporar dones en 
àrees masculinitzades, la revisió 
de la prevenció de riscos laborals 
per gènere, un protocol d’asse-
tjament sexual, la formació del 
personal en  llenguatge inclusiu, i 
l’elaboració de pressupostos amb 
enfocament de gènere. 

El ple aprova la 
part interna del 
Pla d’Igualtat

Paiporta rebrà 
422.000€ del FCM
Paiporta rebrà 422.000€ en 2017 del Fons 
de Cooperació Municipal, mecanisme im-
pulsat per les administracions autonòmi-
ca i provincial per a potenciar l’autonomia 
local. En total, les localitats de l’Horta Sud 
esperen 3,5 milions d’euros d’aquest fons 
que, en paraules del president de la Dipu-
tació de València, Jorge Rodríguez, servirà 
per a “quadrar el cercle del finançament 
local”. La particularitat d’aquest fons és 
que es pot destinar a inversions o a despe-
sa corrent, el que millorarà els serveis a la 
ciutadania. La distribució s’ha fet amb cri-
teris poblacionals, ponderats per a que es 
prevalga als municipis més xicotets, i lluny 
dels criteris partidistes d’altres temps.

Segell oficial de la Residència d’Estudiants en el 
temps en què es va ubicar a Paiporta. 

Acte de nomenament de la Biblioteca Pública amb el nom de Maria Moliner Ruiz. 

Més agilitat en les 
prestacions socials
La regidoria de Benestar Social ha pro-
mogut un canvi en l’ordenança municipal 
de prestacions econòmiques individualit-
zades (renda bàsica municipal) que sim-
plificarà i agilitarà els tràmits per a ser-
ne beneficiari. La moció va comptar amb 
el vot favorable de tots els grups polítics. 
Aquest canvi elimina el requisit de tindre 
menors a càrrec, suprimeix l’exigència de 
no tindre cap altre ingrés econòmic, i tam-
bé “permet agrupar en un únic tràmit les 
ajudes que fins ara es donaven de forma 
constant i consecutiva”, segons va explicar 
la regidora de Benestar Social, Maribel Al-
balat. El canvi unificarà en una ajuda el que 
abans es donava per a diferents conceptes.
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La regidoria de Transparència, Modernit-
zació i Participació Ciutadana ha impul-
sat diferents cursos els últims mesos. 
Un d’ells el van impartir tècnics muni-
cipals, sota la temàtica de la relació te-
lemàtica entre el consistori i la ciutada-

nia, amb l’objectiu de donar a conèixer 
els tràmits que es poden realitzar des 
de casa. Altra acció, en col·laboració 
amb la Fundació Horta Sud, estava 
destinada a associacions paiportines, 
i es va centrar en les obligacions do-
cumentals de les entitats per a poder 
mantindre’s actives des del punt de 
vista burocràtic. Aquest curs permetrà 
actualitzar el registre d’associacions 
del poble i millorar la seua participació 
i les interrelacions entre elles.

L’Ajuntament de Paiporta, a proposta de 
la regidoria de Cooperació Social i Volun-
tariat, ha pressupostat per a 2017 43.000 
euros en ajudes a projectes de Creu Roja 
i Càritas Paiporta. Entre les iniciatives 
subvencionades està ‘Benestar personal i 
activació social’ de Creu Roja, amb tallers 
que facilitaran la pressa de consciència 
del potencial personal i la millore de l’es-
tat anímic per a la lluita contra l’exclusió. 
Així mateix, es finançaran els projectes 
de Càritas ‘Alimentació fresca i produc-
tes peribles’; junt al projecte ‘Llar’, per al 
manteniment d’una vivenda digna; ‘Reforç 
Educatiu’, de reforç i equipament escolar; 
i ‘Higiene Infantil’, d’adquisició de produc-
tes d’higiene per als i les menudes.
La regidora de Cooperació Social, Isabel 

Martínez, ha afirmat que “l’objectiu és 
mantenir el Pla de compromís econòmic i 
de rescat de les persones que es va esta-
blir a la Mesa de Cooperació Social, amb 
mesures de lluita contra la pobresa”. Mar-
tínez ha afegit que “els servicis públics es 
trobaven desbordats per donar resposta, 
al temps que varen veure minvats els seus 
recursos i professionals els últims anys 
per culpa de l’anterior equip de govern, i 
aquestes entitats han exercit un paper fo-
namental per a alleujar situacions de ne-
cessitat. És precisament per aquest motiu 
pel qual es va organitzar la Mesa”.
D’altra banda, es renovarà el conveni 
d’ajuda que prestarà l’Ajuntament per al 
transport de productes, amb una inversió 
de 1.400 euros en total.

Noves ajudes a Càritas i Creu Roja
L’Ajuntament pressuposta 43.000 euros per a projectes

Els tallers gratuïts per a famílies 
posats en marxa per la regidoria de 
Sanitat i Salut han tingut bona aco-
llida, amb les places pràcticament 
exhaurides en tots els casos. En 
aquestes activitats de formació de 
pares i mares, una tècnica munici-
pal va donar nocions per a millorar 
la comunicació entre els pares, les 

mares, els fills i les filles. També 
es va instruir sobre educació amb 
intel·ligència emocional en la in-
fància i en l’adolescència. Aquests 
tallers formen part de l’activitat de 
la Unitat de Prevenció Comunitària 
de Conductes Addictives (UPCCA). 
La regidoria de Sanitat estudia la 
possibilitat d’ampliar aquests ta-
llers amb noves sessions. 

Formació per a 
associacions i 
ciutadania

Bona acollida dels 
tallers educatius 
de la UPCCA
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Un centenar de persones assistiren a 
la primera trobada amb l’alcaldessa de 
Paiporta, Isabel Martín, celebrada al 
CEIP Lluís Vives a principis de febrer. En 
l’assemblea, membres de l’equip de go-
vern escoltaren les propostes de millora 
del veïnat dels barris Sant Ramon i Pi-
canyer. Les reunions es reproduiran per 
tots els barris de Paiporta pròximament. 
De cadascuna d’elles sorgirà una comis-
sió de seguiment que controlarà l’execu-
ció de les propostes que es puguen tirar 
endavant. La iniciativa està promoguda 
per la regidoria de Transparència, Mo-
dernització i Participació Ciutadana. La 
regidora responsable de l’àrea, Encarna 
Signes, fou l’encarregada de transmetre 
el funcionament d’aquestes trobades. 

Les peticions dels i les assistents se cen-
traren en la millora dels espais públics 
i la manca d’infraestructures en una de 
les zones més densament poblades de 
Paiporta. Així mateix, es demanaren mi-
llores en voreres, circulació de vehicles, 
i zones comunes, especialment, de la 
Plaça Senyera. També es va reclamar 
suport a les persones majors. El pro-
blema dels excrements de mascotes i la 
neteja dels carrers, o la lluita contra les 
plagues, foren altres de les preocupa-
cions més recurrents. 
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, 
i el regidor d’Urbanisme Medi Ambient 
i Sostenibilitat, Pep Val, desgranaren al-
gunes de les actuacions portades a ter-
me als barris Sant Ramon i Picanyer, i 

avançaren al veïnat que s’ha contemplat 
en el pressupost d’enguany una despesa 
de 330.000 euros per a expropiar un so-
lar que porta dècades abandonat, situat 
al final del Carrer Sant Ramon. I que la 
intenció de l’equip de govern és ubicar 
allà una zona verda. El procediment es 
tramitarà amb urgència per tal d’agilitar 
els tràmits i que es comence a actuar 
abans de finals de 2017.
“La valoració de l’assemblea és total-
ment positiva”, va explicar l’alcaldessa, 
Isabel Martín. “L’objectiu d’aquestes 
trobades és promoure la participació i 
millorar els barris amb les persones que 
els viuen dia a dia i, en aquest sentit, hem 
pogut recollir moltes propostes en posi-
tiu que analitzarem “.  

Trobades amb l’alcaldessa, l’equip de govern respon
Isabel Martín i les regidores i regidors assistiran a assemblees en cada barri

Ja estan configurats els grups 
dels Rogles de Babel, la iniciati-
va d’intercanvi lingüístic i cultural 
de la regidoria d’Educació. S’han 
inscrit en aquesta activitat gratuï-
ta més de 120 persones, que s’han 
repartit en 9 grups. Es practicarà 
el francés, l’italià, l’àrab, l’anglès. 
Les sessions es portaran a terme 
al Centre de Formació de Persones 
Adultes (CFPA) de Paiporta. “S’han 
superat les expectatives i esperem 
que els grups es consoliden per a 
poder ampliar l’oferta”, ha afirmat 

el regidor d’Educació, Toni Torreño, 
el qual ha valorat “molt positiva-
ment la resposta de la ciutadania en 
una iniciativa educativa i d’integra-
ció basada en la participació”.
Els Rogles de Babel són grups de 
persones que s’uneixen per a con-
versar en llengües que no tenen 
oportunitat de practicar. L’objectiu 
és que es cree un intercanvi de co-
neixements, experiències i cultures. 
El projecte, que podria ampliar-se, 
s’ha portat a terme amb la col·labo-
ració de l’empresa Blanc i Negre.

Els Rogles de Babel triomfen
120 inscripcions en el projecte d’intercanvi
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Mari Carmen 
Fuentes i Ortiz

Sofía 
Ferrer i Parets

Paola 
Cebrián i Chisbert

Naiara 
Monrabal i Ruiz

Lucía 
Lorca i Gregori

FALLERA MAJOR DE PAIPORTA 2017
SENYORETA

ALBA ESCORUELA I VALLADARES

FALLERA MAJOR INFANTIL DE PAIPORTA 2017
XIQUETA

PAULA MARÍ I DE JAIME

Estimats amics fallers i veïns del poble de Paiporta. Enguany tinc el plaer de poder dirigir-me a 
tots vosaltres com a President de la Junta Local Fallera del nostre poble. Arranquem una nova 
etapa i ho fem amb molt d’entusiasme i ganes.
Des d’ací vull fer una crida a tots els fallers i falleres de Paiporta. El primer de tot, dir-vos que 
es deure nostre, sostindre la nostra riquesa cultural, les nostres músiques, les tradicions, la 
pólvora i la major exposició d’art del món a l’aire lliure. Que tot el món sàpiga perquè les falles 
han sigut enguany, per fi, considerades com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. 
Que tot el món sàpia quin significat té allò de ser faller, que vegen i entenguen quin és el signi-
ficat de la paraula germanor, i que ho sàpien no entre les sis comissions veïnes sinò també la 
germanor i el respecte que hi ha entre tots, siguem o no fallers, valencians o estrangers. Perquè 

tots podem vore i formar part d’esta gran festa, nostra festa, les Falles!! Hem d’aconseguir que tots coneguen per què ens 
sentim orgullosos de ser fallers.
Per a mi, almenys, es tot un plaer poder treballar per a les sis comissions falleres del nostre poble. I com no, tot un orgull 
representar juntament amb les Falleres Majors de Paiporta, la senyoreta Alba Escoruela i Valladares i la xiqueta Paula Marí 
i de Jaime i les seues Corts d’Honor, a estes sis comisions i al poble de Paiporta. Gràcies de tot cor per aquest gran any.
També voldria donar les gràcies a totes eixes comissions, i als seus màxims representats, per tot el seu suport i ànims que 
durant tot l’exercici faller ens heu traslladat i demostrat.
Vosaltres, les sis comissions del poble sou el motor de les nostres falles paiportines, ja que, com ja vaig dir en una altra 
ocasió, és als casals on naix, viu i batega el cor de les falles i sou els fallers i falleres la sang que fa que eixe cor estiga sem-
pre en moviment. Continueu lluitant i treballant de valent, com heu fet fins a estos moments, pels nostres arrels valencians. 
Doncs eixa tradició serà el millor que deixarem com a llegat a les noves generacions falleres que ens demanen ja pas. Visca 
Paiporta fallera i que visquen les Falles!
Una abraçada.
Adrián Coso López
President Junta Local Fallera de Paiporta.
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Tamara Canales i Vázquez
FALLERA MAJOR

Claudia Montero i Barnés 
FALLERA MAJOR INFANTIL

Raúl Pérez i Sabido
PRESIDENT

Izan Martínez i Ruiz 
PRESIDENT INFANTIL
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Sandra Retamino i Guijarro
FALLERA MAJOR

Àngela Belenguer i Marcos
FALLERA MAJOR INFANTIL

Fco. Javier Belenguer i Salvador
PRESIDENT

Carlos García i García
 PRESIDENT INFANTIL
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María López i Castilla
FALLERA MAJOR

Noemí García i Navas
FALLERA MAJOR INFANTIL

Andrés Sánchez i Sánchez
PRESIDENT

Sergio Poveda i Juan
PRESIDENT INFANTIL
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es Alejandra Cascales i Ortiz
FALLERA MAJOR

Mireia García i Benlloch
FALLERA MAJOR INFANTIL

Jesús Cusi i García
PRESIDENT

Alejandro Delgado i Zamora
PRESIDENT INFANTIL
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Andrea Montoro i Bernardo
FALLERA MAJOR

Sofía Aparisi i Marino
FALLERA MAJOR INFANTIL

José Javier Luzzy i López
PRESIDENT

Mateo Aparisi i Marino
PRESIDENT INFANTIL
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Ad
j.

Rosa Muñoz i Císcar
FALLERA MAJOR

Andrea Peña i Mocholí
FALLERA MAJOR INFANTIL

José Vte. Peris i Navarro
PRESIDENT

Carles García i Martínez
PRESIDENT INFANTIL
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Ja estem en Falles!

El valencià a les Falles torna a tindre premi
Als guardons a les llegendes dels monuments se’n suma un a la Cavalcada del Ninot

Per segon any consecutiu, l’Agèn-
cia de Promoció del Valencià AVI-
VA Paiporta premiarà l’ús del va-
lencià en les Falles. Enguany, al 
guardó per l’ús de la llengua en 
les llegendes dels monuments se 
suma el de la Cavalcada del Ninot.
A més, AVIVA posa en marxa la 
campanya ‘Llig en valencià llibrets 
de falles’, la qual facilitarà els 
llibrets de les sis comissions de 
Paiporta en dependències munici-
pals: la Biblioteca, el Museu de la 
Rajoleria, o el consistori.
El jurat designat estarà format pel 
professor titular de valencià del 
Centre de Formació de Persones 
Adultes (CFPA), la conservadora 
del Museu de la Rajoleria i el pe-
riodista de l’Ajuntament, amb la 
presidència del regidor de Cultu-
ra, Alberto Torralba i la secreta-

ria de la tècnica d’AVIVA. El premis 
tindran una dotació de 200 euros 
per al monument gran, i 100 per 
al menut. En el cas de la Cavalca-
da del Ninot, el premi serà de 300 
euros. En tots els casos s’adjuntarà 
un banderí acreditatiu, que s’entre-
garà en l’acte de lliurament de pre-
mis, el 16 de març.
Els criteris de valoració de les lle-
gendes de les falles i l’ús de la llen-
gua en la Cavalcada del Ninot seran 
la qualitat del valencià d’acord amb 
els criteris de l’Acadèmia Valencia-
na de la Llengua (AVL), entitat que, 
per llei, té atribuïda la competència 
de determinar la normativa oficial 
del valencià. A més, es puntuarà la 
correcció lingüística i la quantitat 
dels textos, la qualitat d’aquests, 
l’ús de l’enginy i la sàtira, i la co-
herència intertextual.La Falla Plaça Cervantes va guanyar el premi AVIVA en 2016.
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2017

PROGRAMACIÓ
DISSABTE 11 DE MARÇ
23.00 hores
Falla Jaume I. Discomòbil.
Falla Verge dels Desemparats-Dr Fleming.
Discomòbil, “Nit del barret” i “Desafiament”

23.30 hores 
Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i Adj. “Xupinazo” i 
macrodiscomòbil.
Falla Sant Antoni i Adj. Discomòbil a càrrec de “Dj Pelayo”.
Falla Plaça de Cervantes. Disco-carpa.

00.00 hores
Falla Av. Francesc Ciscar-Plaça l’Església. Discomòbil

 DIMARTS 14 DE MARÇ

21.30 hores
Mascletà nocturna a càrrec de la Falla Jaume I. 
(Pirotècnia Focs d’artifici Camp del Turia S.A).

23.30 hores
Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i Adj. Macrodiscomòbil. 

 DIMECRES 15 DE MARÇ

19.00 hores Falla Sant Antoni i Adj. Discomòbil infantil.

20.00 hores Plantà oficial dels monuments fallers infantils.

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

22.00 hores Plantà oficial dels monuments fallers.

00.00 hores
“Nit de l’Albà” a càrrec de Junta Local i les comissions falleres
(obsequi de Pirotècnia Ramón Císcar).

00.00 hores Falla Verge dels Desemparats-Dr Fleming. Karaoke.

00.30 hores
Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i Adj. Macrodiscomòbil. 

DIJOUS 16 DE MARÇ

11.00 hores Falla Jaume I. Jocs infantils.

14.00 hores
Mascletà a càrrec de la Falla Verge dels Desemparats-Dr Fleming 
(Pirotècnia A. Zarzoso d’Altura).

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

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

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

DIVENDRES 17 DE MARÇ
11.15 hores 
Visita de Junta Local als monuments fallers (Falla Mestre Serrano, 
Falla Sant Antoni i Falla Plaça de Cervantes).

14.00 hores Mascletà a càrrec de la Falla Plaça de Cervantes.
(Pirotècnia Hermanos Caballer S.L). 

17.15 hores Visita de Junta Local als monuments fallers (Falla 
Jaume I, Falla Av. Francesc Ciscar i Falla Verge dels Desemparats).

20.30 hores Cremà de la Falla Associació ALDIS Paiporta. 

23.30 hores
Falla Verge dels Desemparats-Dr Fleming. “Orquestra Danubios”.
Falla Plaça de Cervantes. Discomòbil.

00.00 hores
Falla Avinguda Francesc Ciscar - Plaça l’Església. Discomòbil. 
Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i Adj. “Orquestra Valparaíso”.

00.30 hores
Falla Sant Antoni i Adjacents. “Orquestra Platino”.

DISSABTE 18 DE MARÇ

10.00 hores Falla Jaume I. Castell inflable .

14.00 hores Mascletà a càrrec de la Falla Mestre Serrano-Sant 
Francesc i Adj. (Pirotècnica F.A del Mediterráneo S.L.O).

18.00 hores Ofrena Floral a la Mare de Déu dels Desemparats.

23.30 hores
Nit del Foc al llit del Barranc a càrrec de l’Ajuntament de Paiporta-
Regidoria de Cultura (Pirotècnia CaballerFX). 
Falla Verge dels Desemparats-Dr Fleming. “Orquestra Danubios”.
Falla Sant Antoni i Adj. Discomòbil d’Ortola Show. 

23.35 hores
Falla Plaça de Cervantes. “Orquestra Módena”. 

23.45 hores
Falla Jaume I. Gran discomòbil 

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

DIUMENGE 19 DE MARÇ

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

13.00 hores Trasllat de la imatge de Sant Josep.

14.30 hores Mascletà a càrrec de la Falla Sant Antoni i Adj. 
(Pirotècnica F.A del Mediterráneo S.L.O).

16.00 hores Falla Jaume I. Jocs infantils.

21.30 hores Cremà dels monuments fallers infantils.

22.00 hores Cremà del monument faller infantil del primer premi.

00.00 hores Cremà dels monuments fallers segons l’ordre que 
estipulen les autoritats competents, sent el monument faller del 
primer premi l’últim a realitzar la cremà.  

NOTA: Els actes oficials estaran presidits per les Falleres Majors de Paiporta i les seues Corts d’Honor. La Junta Local Fallera de Paiporta es reserva el dret de modificar qualsevol horari dels ací 
reflectits per qualsevol circumstància aliena a la mateixa i que serà comunicat i consensuat amb les comissions falleres. Els actes de la Junta Local Fallera estaran amenitzats per la “Xaranga Jove 
la Trama” de Picanya. En nom de la Junta Local Fallera de Paiporta desitgem que passen unes magnifiques festes falleres 2017.
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El barranc i els ponts

#DescObrimPaiporta

El Barranc de Xiva o de Torrent (també conegut com a Ram-
bla del Poio) creua Paiporta separant, segons terminologia 
antiga, el poble (marge esquerre) i el secà (marge dret). 
Naix a la serra de las Cabrillas de Bunyol i creua diverses 
comarques fins a la desembocadura, prop del port de Cata-
rroja, a l’Albufera.

Fins a la seua construcció l’any 1932, l’única manera de creu-
ar el barranc era a peu, en muntura o en carro. En aquest any 
la Diputació Provincial de València construeix el primer pont 
anomenat d’Alcalà Zamora durant la II República, del General 
Aranda durant la Dictadura i com el pont Vell popularment. 

És l’únic accident geogràfic del municipi que, més que sepa-
rar, uneix el poble; un barranc de gran utilitat com a desguàs, 
sobretot els anys de fortes pluges que es caracteritza per una 
conca ampla i profunda, i per un cabal efímer i irregular.

En determinades èpoques el barranc ha constituït un paisat-
ge molt peculiar amb canyars, piteres, figues paleres, bala-
dres, joncs..., i fins i tot, bassals d’aigua on espodien agafar 
anguiles. És clar que hi havia tot un ecosistema molt interes-
sant, tant per la flora com per la fauna. Però s’ha de tindre 
en compte que la conca del barranc del Poio es troba ubicada 
entre la part urbana, industrial i de serveis de l’àrea metro-
politana de València, fet que n’ha propiciat la degradació.

Comptat i debatut, hem de tindre ben present que el barranc 
és un dels principals constructors de la fèrtil planura i un ele-
ment d’identitat per al nostre poble.

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

El barranc i els seus ponts. Paiporta, 2015.El barranc, l’únic accident geogràfic del municipi. Lloc d’interés ambiental i 
d’esplai. Paiporta, 2015.

El barranc no separa; més aviat uneix el nucli urbà de Paiporta, 2015.
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L’equip de govern de Paiporta ha reduït 
un 75% la despesa en cotxes oficials. El 
consistori disposa de dos vehicles. Els 
últims sis mesos de 2016 la factura de 
combustible fou de 240,22€. En el mateix 
període de 2014, amb l’anterior equip de 
govern, es gastaren 741,6€. L’estalvi ha 
sigut encara més accentuat si s’analit-
zen els vehicles per separat. En els úl-
tims sis mesos de 2014, el vehicle que 
utilitzava en exclusiva l’anterior alcalde 

va tindre una despesa de 396,96€ en 
gasoil. En el mateix període de 2016, 
aquest vehicle va gastar tan sols 30,07€. 
En el cas de l’altre cotxe, la despesa de 
2014 fou de 344,1 euros, mentre que el 
2016 la despesa fou de 210,15€.
A aquest estalvi s’ha de sumar l’elimina-
ció del servei d’escorta i xòfer d’alcaldia, 
del qual gaudia l’anterior batlle, que te-
nia un cost de 36.000€ a l’any, és a dir, de 
288.000€ en dues legislatures.

Baixa un 75% l’ús de cotxes oficials
La supressió del xòfer d’alcaldia estalvia 36.000€/any

Assessorament 
de clàusules sòl 

Noves 
incorporacions 
de personal
L’Ajuntament ha incorporat al fe-
brer sis nous treballadors i treba-
lladores, contractades gràcies al 
pla d’ocupació de la Diputació de 
València i l’impuls del consistori. 
Han iniciat contractes de sis mesos 
a jornada completa un arquitecte 
tècnic, una tècnic de participació, 
un administratiu i dos auxiliars 
administratius. Les contractacions 
s’han realitzat amb criteris socials.

L’Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) de Paiporta 
assessora al veïnat de la locali-
tat sobre les reclamacions de les 
clàusules sòl que han de retornar 
els bancs. Aquest servei es troba 
ubicat al Centre de Formació, al 
Carrer Santa Anna número 35.

Novetats de la Biblioteca Pública María Moliner Ruiz

FALLES: UN PATRIMONI COMÚ 
UN PATRIMONIO COMÚN
A COMMON HERITAGE

MEGA ÁLBUM GENIAL DE 
TOM GATES

MEDIA VIDA. Care Santos
Premi Nadal 2017

SOM UNA FAMÍLIA JUNTS ESTEM MILLOR! QUI ÉS AQUEST ANIMAL DE 
GRANJA

EL DIARI DE L’AVI

LA FADA NEGRA
Xavier Theros
Premi Josep Pla 2017

LA NIT CONTRA TU
Ferran Sáez Mateu

COMO FUEGO EN EL HIELO
Luz Gabás

EL TIEMPO TODO LOCURA
Mónica Carrillo
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Agost
EL MUSEU IX Al CARRER, 
JO VAIG ESTAR ACÍ

 exposició

4 / 21 juliol
TALLER DE PINTURA 
CREATIVA

taller

25 abril / 2 maig 
TALLER CUCA PAPALLONA

taller

22 / 26 maig
CENTRE FORMACIÓ 
PERSONES ADULTES

 exposició

15 juny / 21 juliol
ASSOCIACIÓ DE PINTORS 
ARTÍSTICS DE PAIPORTA

 exposició

1 / 8 de juny 
AMAS DE CASA 
I CONSUMIDORES TYRIUS

 exposició

3 / 17 maig 
20 ANIVERSARI DEL GRUP 
SCOUT GAIA DE PAIPORTA

 exposició + taller

31 març / 27 abril
LA ESCUELA ILUMINADA 
1936-1939

 exposició

18 febrer / 14 març

EXPOSICIÓ DEL NINOT

 exposició + taller

6 / 27 març
VISIBLES, 
PAIPORTA EN FEMENÍ

 exposició

Públic jove i adult · entrada gratuïta

música
divendres 10 de març, 20.00 h
LLIURAMENT PREMIS CAROLINA 
PLANELLS

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

dissabte 10 de juny, 22.30 h

FESTIVAL DE MONÒLEGS
Valencia Comedy

teatre

Tots els públics · preu únic: 3 €

diumenge 21 de maig, 18.00 h

EL BEBÉ JEFAZO

cinema

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

divendres 19 de maig, 22.30 h

EL BAR

cinema

dissabte 13 de maig, 19.00 h

QUÈ FLAMENCA SÓC 
Tacon Terra Dansa

dansa

Tots els públics  · preu: 4 € (reduït: 3 €)

dissabte 3 de juny, 22.30 h

EL SOPAR DELS IDIOTES
Olympia Metropolitana

teatre

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

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

dissabte 11 de març, 19.00 h

BOLSO
Mira Rosana

teatre

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

dissabte 1 d’abril, 19.00 h

CHAO CHOCHÍN
Las Reinas Magas

teatre

Tots els públics · preu únic: 3 €

diumenge 30 d’abril, 18.00 h

LA BELLA Y LA BESTIA

cinema

Tots els públics · preu: 4 € (reduït: 3 €)

dissabte 6 de maig, 19.00 h

CANTANDO MALVAS
Octàmbuli

música

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

dissabte 8 d’abril, 19.00 h

EL REY 
Teatro del Barrio

teatre

dissabte 25 de març, 19.00 h

CANÇONS DE FER CAMÍ
Mireia Vives-Borja Penalba

música

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

circ

30 d’abril · TALLER DE PAPER MACHÉ
28 de maig · TALLER DE RAKÚ
11 de juny · TALLER DE TORN
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Dia de l’arbre. Les escoles de Paiporta i la ciutadania en general 
pogueren gaudir de la celebració del Dia de l’Arbre al gener. ES-
PAI va col·laborar en la plantació d’exemplars, i el Parc de Vil·la 
Amparo va acollir una matinal d’activitats amb el Grup Scout Gaia. 

La Finestra de Paiporta

Millores a la Plaça Major. La regidoria d’Urbanisme ha portat a 
terme les obres de millora de la Plaça Major per a fer-la accessi-
ble als serveis d’emergències. S’han invertit 6.710 euros, inclosos 
en el pla d’inversions financerament sostenibles, de 952.000.

Carnestoles. Centenars de xiquetes i xiquets participaren en el 
Carnestoltes 2017, organitzat per les àrees d’Educació i Esports. 
Des de cada col·legi desfilaren amb batucades i membres de la 
Unió Musical i la Primitiva fins al concert de Tres Fan Ball al Poli. 

Sant Antoni a Paiporta. La Penya l’Arre va organitzar el passat 5 
de febrer la tradicional celebració de Sant Antoni, amb la benedic-
ció d’animals i l’exhibició de carros i cavalls. Centenars de perso-
nes s’acostaren a la Plaça Major. 

Finançament Europeu. El diputat de Projectes Europeus, Barto-
lomé Nofuentes, va pronunciar una xarrada a Paiporta sobre fi-
nançament europeu per a persones emprenedores, acompanyat 
pel regidor de Comerç, Vicent Ciscar, i l’alcaldessa, Isabel Martín.

Nous panells informatius. La regidoria de Transparència, Moder-
nització i Participació Ciutadana ha col·locat una sèrie de panells 
informatius en les places de la localitat per a transmetre informa-
ció de l’activitat de l’Ajuntament i d’associacions locals. 

‘Visibles: Paiporta en femení’. El Museu de la Rajoleria ha inau-
gurat l’exposició ‘Visibles: Paiporta en femení’, en què Vicent Pas-
cual ha retratat 118 dones en 51 imatges. La mostra es pot visitar 
fins al 27 de març, i forma part de les activitats del Dia de la Dona.

Canviadors als lavabos d’homes i dones. En una aposta per la 
igualtat, la regidoria de Cultura ha instal·lat canviadors per a be-
bés als lavabos d’homes i dones del Centre Cultural, l’Auditori i el 
Museu de la Rajoleria. També s’han instal·lat al Poliesportiu.
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Donació de llibres per a Mazarrón. La Biblioteca Pública Maria 
Moliner Ruiz de Paiporta va realitzar una donació de tres caixes 
de llibres a la Biblioteca de Mazarrón (Múrcia), afectada greument 
per un episodi de pluges de finals de 2016. 

Colla de Lletres, contacontes fins a maig. Cada dimarts fins a 
maig, la Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz ofereix Colla de Lle-
tres, el cicle de contacontes d’Eva Andújar, Tània Muñoz i el Gran 
Jordiet. L’activitat és gratuïta i per a infants entre un i sis anys.

Rècord en la Sant Silvestre Solidària. La ciutadania de Paiporta va 
mostrar la seua cara més participativa i solidària en la tradicional 
Sant Silvestre, que va aconseguir reunir més de 500 quilos d’ali-
ments per a Caritas i Creu Roja. 

Quarta i Mitja Picanya-Paiporta. La maratoniana Marta Esteban i 
Miguel Vázquez triomfaren en la Quarta i Mitja Paiporta-Picanya, 
celebrada al gener després d’haver-se suspès pel mal oratge al 
desembre. 1.300 corredores i corredors van prendre l’eixida. 

Xarxa de Museus Etnològics. El Museu de la Rajoleria ha estat 
inclòs en la Xarxa de Museus Etnològics que ha impulsat la Dipu-
tació de València. Hi ha altres 20 instal·lacions en aquesta xarxa de 
suport i promoció, que es va presentar a Paiporta. 

Formació contra la violència masclista. 21 policies locals de Pai-
porta s’han format contra la violència masclista. En el curs parti-
ciparen la coordinadora del grup GAMA, Estefania Navarrete, la 
fiscal Susana Gisbert, i l’especialista sanitària Ángela Escribano.

Homenatge a Andreu Alfaro. L’IES Andreu Alfaro va rendir home-
natge a l’irrepetible escultor valencià que li posa nom al centre en 
un acte que va comptar amb la presència del conseller d’Educació, 
Vicent Marzà, la comunitat educativa, i la pròpia família d’Alfaro. 

Seguretat a les escoles. La brigada municipal ha instal·lat noves 
tanques de protecció per a les portes corredisses de les escoles. 
Aquesta ha sigut una reivindicació històrica de les comunitats 
educatives, que reclamaven aquesta mesura de seguretat.
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Una porta a la que acudir, un correu al 
que escriure, o un número al que telefo-
nar. Això ofereix l’Associació Contra els 
Abusos Sexuals en la Infància (ACASI), 
nascuda fa 11 anys a Paiporta. Tan sim-
ple i tan complex com algú que escolte 
la història d’abusos que malauradament 
molta gent guarda durant anys. Inma 
García i dues persones més decidiren 
pegar un pas endavant i obrir la persiana 
de l’entitat, per la que han passat cente-

nars d’homes i dones que han patit abu-
sos, que han rebut el seu suport, i el de 
psicòlegs i altres professionals volunta-
ris que s’han prestat a ajudar-les.
“Cada cas té particularitats, i també hem 
observat que hi ha característiques co-
munes. Sobre tot, intentem que la gent 
parle. Derivem a psicòlegs i tenim un 
grup d’autoajuda per a parlar. Quan es 
parla, la recuperació comença”, explica 
Inma Garcia, que reconeix la dificultat de 

les víctimes per a fer front al problema. 
“La majoria dels abusos, el 70% segons 
les estadístiques, provenen de l’entorn 
familiar. Com reaccionar quan qui t’ha 
d’educar, qui ha de ser el teu referent, 
es comporta així i et fa tant de mal? És 
difícil parlar, però eixa tendència està 
canviant”, afirma.
Fins fa poc, els abusos sexuals provoca-
ven majoritàriament una actitud de re-
buig i incredulitat davant la persona que 
els denunciava. Les autoritats, malgrat 
la gravetat dels delictes, tampoc han 
treballat amb la intensitat necessària 
per a abordar el problema. En aquest 
sentit, i tal com va quedar demostrat en 
la Jornada Sobre Abusos Sexuals en la 
Infància i l’Adolescència celebrada re-
centment a Paiporta, en la qual va par-
ticipar ACASI, hi ha una manca d’interès 
en realitzar un diagnòstic fiable de la 
situació, de la incidència d’aquest tipus 
de comportaments. Les últimes esta-
dístiques oficials sobre aquest fenomen 
daten de 1997, fa 20 anys. 
Mentre les autoritats es posen les piles, 
ACASI continua treballant amb pocs mit-
jans, nous projectes, i les portes obertes 
en el telèfon 634567021 i el correu aso-
ciacion@acasi.org.

ACASI, la lluita contra el silenci dels abusos a menors

Paiporta s’associa

L’Associació Contra els Abusos Sexuals en la Infància, nascuda a Paiporta fa 11 anys, dóna suport a les 
víctimes que, afortunadament, cada vegada s’atreveixen més a parlar del que han patit per a superar-ho 

ACASI va participar en la jornada sobre abús sexual infantil celebrada a recentment Paiporta. 
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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:

El concepte de 
Participació 

Ciutadana ha estat durant massa temps la gran víctima 
dels sistemes polítics corruptes i autoritaris. A Paiporta, 
durant els 8 anys de govern del PP no es va portar enda-
vant cap iniciativa ni projecte, malgrat tindre’n una regi-
doria delegada. El “postureig”  i la desídia es van imposar 
al treball i es va subestimar, oficialment, l’opinió de les 
persones.

Per a Compromís per Paiporta la Participació Ciutadana 
era, és i ho serà més encara, prioritària, el motor sobre el 
qual s’han de desenvolupar la resta d’àrees, el primer pas 
a tindre en compte per construir un món millor. 

Però per fer Participació Ciutadana real, per comptar 
amb l’opinió i el criteri de les nostres veïnes i veïns, calia 
fer una tasca prèvia important i establir una base per co-
mençar a treballar. Durant aquests primers mesos hem 
fixat pautes, hem organitzat allò que calia fer i hem estu-
diat diverses iniciatives dirigides a fomentar el moviment 
associatiu de Paiporta. Ara ja hem posat els fonaments 
d’un projecte gran i ambiciós: comptar amb totes i tots. 

I en quines accions concretes s’ha traduït tot això que 
hem explicat? 

-Hem organitzat i posat en valor el treball de les asso-
ciacions, oferint formació i mecanismes per millorar el 
funcionament intern dels diversos col·lectius. 

-Hem encetat el projecte “trobades amb l’alcaldessa” 
mitjançant el qual s’organitzaran assemblees a tots els 
barris per conéixer les necessitats i opinions de les veï-
nes i veïns. El passat 8 de febrer estiguérem al barri Sant 
Ramon i arran de la trobada s’ha format una comissió de 
seguiment per tal de mantindre informada la ciutadania 
de les accions previstes.

-També hem organitzat dos projectes de Participació Ciu-
tadana vinculats al pla de mobilitat i els Fons Feder, amb 
enquestes i tallers on el veïnat del poble ha pogut analit-
zar el treball que es fa des de l’Ajuntament i col·laborar en 
la presa de decisions.

En els pròxims mesos continuarem amb les quedades 
amb l’alcaldessa, per conéixer de prop les inquietuds de 
les persones i estudiar les possibles solucions. Organit-
zarem nous tallers de Participació Ciutadana, convoca-
rem assemblees i reforçarem la col·laboració amb els 
col·lectius per ampliar el teixit associatiu de Paiporta. Tot, 
amb més ganes i més il·lusió que el primer dia.

Passeu bones Falles i gaudiu del foc i de la festa! 

ENTRE TOTES I TOTS HO FAREM TOT!
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Quan al juny del 2015 el 
Grup Municipal de Pod-

EU Paiporta assumírem la regidoria de Cultura ens 
marcàrem com a objectius principals apropar la cultura 
al poble. Entenem que junt amb la formació educativa 
i acadèmica, la ciutadania ha de tindre ben prop poder 
gaudir de tota mena d’oferta, artística, lúdica i enriqui-
dora de la seua persona, a més de la seua intel·lectua-
litat.

Tenim clar que el cost econòmic per l’entrada d’un es-
pectacle, ja siga, teatre, circ, música o dansa, en cap 
moment ha de ser un impediment perquè algú o alguna 
família puga gaudir d’ell. Per això, a l’Auditori Munici-
pal, els hem abaixat el preu de 6 a 4 euros (3 amb bo-
nificació), a més d’ampliar el nombre i la qualitat dels 
espectacles al llarg de l’any, fins un total de 29 en 2016, 
que volem superar en 2017.

Creiem en la participació activa de la gent, per això hem 
creat el Cinema Fòrum Paiporta, compost de veïnes i 
veïns que elaboren una programació de projeccions que 
començàrem el passat 24 de febrer i tindrà continuïtat 
tots els darrers divendres de cada mes.

Dins de la mateixa dinàmica, en 2016 vam cel·lebrar la 
primera assemblea ciutadana per l’avaluació i progra-
mació de les Festes Populars d’Agost, que en dues ses-
sions van participar més de dues-centes persones amb 
veu pròpia i on es recolliren els seus suggeriments.

Des de la Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz hem 

obert una campanya d’animació lectora nomenada Co-
lla de Lletres, dirigida als escolars i les seues famílies, 
amb l’objectiu de crear l’hàbit a la lectura, que es realit-
zarà tots el dimarts a la vesprada.

Però si la lectura és fonamental per la formació de la 
persona, no és menys cert que no hem de perdre la 
transmissió oral tradicional de la literatura. És per això 
que en 2016 organitzàrem el I Festival Internacional de 
Narració Oral “Paiporta Món de Contes”, 15 actes dels 
quals gaudiren unes 2.500 persones a més de gran part 
de la població educativa.

Volem que u dels edificis més emblemàtics del nostre 
poble, el Museu de la Rajoleria, siga un riu de trans-
missió cultural. Hem aconseguit que més de 9.000 per-
sones hagen participat a les 27 activitats programades 
entre exposicions, tallers i conferències. També hem 
aprovat un reglament perquè les diverses associacions 
del poble puguen utilitzar l’espai de la sala annexa del 
museu per a les seues activitats, de manera regular.

Volem recolzar la festa fallera, és per això que des del 
2016 la Junta Local Fallera de Paiporta pot organit-
zar-se de forma autònoma gràcies al fet que, des de 
l’Ajuntament, hem inclòs una subvenció dins del pres-
supost general, que abans no existia.

Precisament aprofitem la coincidència d’aquestes da-
tes per a desitjar a les paiportines i paiportins que gau-
disquen plenament aquestes festes falleres. 

Grup Municipal Pod-EU Paiporta

APROPANT LA CULTURA

LA IMPORTÀNCIA DE LES COSES QUE NO ES VEUEN
En este any en que gaudirem de 
les primeres falles declarades 

Patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO, 
hem de començar este escrit felicitant molt sincera-
ment el món faller paiportí. Enhorabona per la part 
que vos toca, que n’és molta!

Perquè  les falles no són només els monuments que es 
cremen el dia de Sant Josep, són cultura, són festa, són 
participació, són art, són música, són indumentària, 
són gastronomia, són pólvora i foc, són l’esforç de tot 
un any d’una comissió perquè les coses isquen quan 
toca i com toca i són, sobretot, la generositat de com-
partir eixe treball invisible fet al llarg de l’any amb tot 
el poble.

També són crítica i humor, i tenen la capacitat de fer-
nos reflexionar sobre temes quotidians. Eixa autocrí-
tica constructiva en temes d’igualtat, d’economia o de 
política ens enriqueix a tots.

Els Socialistes de Paiporta estem amb vosaltres en cos i 
ànima, sabeu que ens teniu al vostre costat i ens sentim 
molt honrats de poder compartir amb vosaltres eixes 
iniciatives que porteu endavant i que finament, redun-
den en art, tradició, festa i alegria per a tot el poble.

Per a nosaltres és molt important allò que no es veu 
però sí és viu, com els problemes que pateixen moltes 
famílies per falta de recursos, per això hem reduït els 
requisits d’accés a la prestació Renda Bàsica Munici-
pal, perquè siga més fàcil tramitar-la i també aconse-
guir-la.

Hi ha coses invisibles que són tan importants, com ara 
tindre un bon clima familiar. Des de Sanitat i Salut vam 
pensar en posar en marxa uns  tallers gratuïts de co-
municació efectiva amb les filles i fills, per millorar les 
relacions a casa amb eixes personetes que arriben per 
a quedar-se i, de vegades, no ens ho posen fàcil.  I hem 
vist com la vostra resposta sobrepassava les nostres 
expectatives. Gràcies per la vostra participació.

El problema que tenen, de vegades, les coses que no 
es veuen, és que no són gens fàcils d’avaluar, tot i que 
cal fer-ho de tant en tant. Com a socis del govern mu-
nicipal de Paiporta n’estem orgullosos de moltes de les 
coses que s’han fet fins ara, estem recolzant este go-
vern des del primer dia i continuarem fent-ho, mentre 
hi haja un respecte mutu a les respectives tasques i les  
paraules donades continuen tenint valor.

Grup Socialista Municipal
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Llevamos ya dos años de cambio político, 
primero PSOE en mayoría, después el PP 
y ahora el tripartito, y una de las mayores 

promesas fue la transparencia, la cual se ha materiali-
zado en un exceso de datos carente de contenido real.

Un claro ejemplo y muy reciente, es la solicitud formu-
lada mediante escrito por parte de Ciudadanos, del ex-
pediente disciplinario aplicado y finalizado en despido, 
del Ingeniero Técnico Industrial D. José Luis Collado De 
la Fuente, sin que hasta la fecha se nos haya facilita-
do, desconociendo por tanto la veracidad de los hechos 
acaecidos.

Otro claro ejemplo de la ideología impuesta por el tripar-
tito es primar más la capacidad lingüística que la calidad 
técnica y profesional de las personas que desean optar 
a un puesto de trabajo en el ayuntamiento. Y es que el 
tripartito municipal no es si no un reflejo del tripartito 
de la Generalitat, donde se ha elegido a Empar Marco, 
trabajadora de TV3, como Directora General de RTVV.

Ciudadanos no puede considerar un éxito político en-

tregar 300.000 € en ayudas sociales, el verdadero éxi-
to será conseguir erradicar dicha necesidad, con una 
oferta formativa basada en las necesidades laborales de 
Paiporta y alrededores.

Esto hace necesaria e imprescindible la presencia de 
Ciudadanos en todas y cada una de las instituciones a fin 
de conseguir presionar para modificar las leyes actuales 
contra la corrupción, reducir aforamientos, reducción 
de impuestos a nuevos autónomos, creación de empleo, 
entre otras muchas medidas.

Nos gustaría compartir el éxito de la propuesta presen-
tada por Ciudadanos y aprobada en el Congreso de los 
Diputados, de no considerar a las mascotas como obje-
tos, ofreciéndoles una mayor protección legal y hacién-
dolos inembargables.

No queremos despedirnos sin desearos a todos una fe-
lices fallas, que por primera vez disfrutaremos siendo 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO.

Grupo Municipal Ciudadanos

HEMOS AGOTADO LA MITAD DE LA LEGISLATURA

Nos acercamos a la mitad de este man-
dato del tripartito y más que nunca se le 
puede aplicar la máxima que dice “digo 

lo que hago pero no hago lo que digo”. Decían que iban 
a rescatar a las personas y lo único que vemos es un 
alarmante incremento de contratación de personal en 
el Ayuntamiento para al final prestar los mismos o me-
nores servicios que antes. Hablaban de transparencia 
pero retrasan la información que se solicita por parte 
de la oposición e incrementan las contrataciones me-
nores y por decreto para evitar procesos participativos. 
Prometieron que iban a hacer presupuestos participati-
vos y consultar las decisiones de gobierno con los ciu-
dadanos y sólo hacen simulacros para al final imponer 
sus criterios radicales y excluyentes. Es el mandato de 
la MENTIRA.

Resulta bochornoso comprobar como a la Alcaldesa 
de COMPROMIS no le tiembla el pulso para embargar 
cuentas por deudas de 3 euros a ciudadanos que reci-
ben ayudas sociales, pero no duda en gastarse miles 
de euros procedentes de los impuestos de los vecinos 
para decorar su despacho con muebles de diseño. Si 
añadimos las vergonzosas ayudas que están dando a 

entidades afines catalanistas y como las niegan a otras 
asociaciones sin ánimo de lucro de nuestro pueblo, que 
hacen funciones de asistencia a los más desfavorecidos, 
nos damos cuenta que este gobierno radical y sectario 
está gobernando en beneficio de su propia ideología ex-
cluyente y olvida a los ciudadanos que sólo pretenden 
vivir tranquilos, tener buenos servicios públicos y pagar 
menos impuestos.

COMPROMIS gobierna contra los sindicatos, a los que 
ignora cuando, por ejemplo, critican el despido injusto y 
excesivo de un funcionario interino por una sanción leve, 
gobierna contra las asociaciones creándoles problemas 
innecesarios para el ejercicio de sus actividades, un cla-
ro ejemplo son las limitaciones a las fallas o a las peñas 
taurinas, gobierna contra entidades sin ánimo de lucro 
negando ayudas, gobierna contra la juventud votando en 
contra de la habilitación de las pistas deportivas de los 
colegios fuera de las horas lectivas y gobierna contra el 
sentido común y la sensatez.

Eso sí, para abrir heridas del pasado apoyando querellas 
en Argentina contra el franquismo no escatima medios, 
¿no creen que ya está bien de gobernar contra todos?.

Grupo Municipal del Partido Popular

COMPROMÍS CONTRA TODOS



Dijous 31 de març 19.00 hores
Museu de la Rajoleria

Presentació del grup de treball 
i memòria d’activitats
Inauguració de l’exposició: 
“La Escuela Iluminada 1936-1939”

Dimarts 4 d’abril 19.00 hores
Biblioteca Pública María Moliner Ruiz

Presentació Punt d’Interès de la 
Memòria Històrica
Presentació del llibre i taula redona: 
“Higueruelas en tiempos revueltos” 
Rafael Gil Cortés (autor) 
Presenta: Matías Alonso

Dijous 6 d’abril 19.00 hores
L’Auditori Municipal

Recital Miguel Hernández  
(75 aniversari de la seua mort)
A càrrec de: IES Andreu Alfaro i IES La Sènia
Coordinació: Vicent Camps
Piano: Elies Moncholí

Divendres 7 d’abril 19.00 hores
L’Auditori Municipal

Projecció del documental i darrera 
taula redona: “ Peset, un home bo”

Dissabte 8 d’abril 19.00 hores
L’Auditori Municipal

Teatre: “ El Rey” de Teatro del Barrio
Amb: Luis Bermejo, Willy Toledo i Javier Gutiérrez

Diumenge 9 d’abril 12.00 hores
L’Auditori Municipal

Actuació matinal del Cor de la Unió Musical


