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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 Ana, 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/ Literato 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
museurajoleria@paiporta.es
C/ Enrique Reig, 3

Escola d’Adults
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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Estimades veïnes i veïns, 

És un plaer poder dirigir-me 
a vosaltres per primera vega-
da mitjançant el Butlletí d’In-
formació Municipal. Vull co-
mençar aquest saluda donant 
les gràcies a totes les perso-
nes que el 24 de maig vàreu 
dipositar la confiança en mi 
i en la resta de membres de 
l’equip de govern.

Els qui heu triat canvi, heu apostat per un 
govern que treballarà per les persones i 
pel poble, que prendrà decissions valen-
tes i coherents pensant sempre en el bé 
comú de la ciutadania. El nostre objectiu 
es construir un poble sostenible i solidàri, 
on les persones puguen treballar i viure.

De moment estem posant tots els recur-
sos en àrees com Benestar Social per 
poder atendre l’emergència social que 
estem patint actualment a Paiporta i per 
donar cobertura a les famílies que estan 
a punt de ser desnonadades o a falta de 
recursos bàsics. En el mateix sentit en-
cetarem programes d’ocupació i farem 

un pressupost més just i eficaç.

Vull destacar que aquesta nova 
etapa estarà marcada, també, 
per la transparència. Totes les 
persones de Paiporta tindran 
al seu abast la informació ge-
nerada per l’administració. Des 
de les retribucions dels càrrecs 
públics, fins els contractes, con-
venis i subvencions. I, per supo-
sat, tot el pressupost municipal. 

Els canvis també afectaran positivament 
a la comunicació entre l’administració i 
la ciutadania,  que esdevindrà més fluida 
i en els dos sentits. Per això, aquest But-
lletí serà, a més d’una eina d’informació, 
un espai on les entitats del poble, associa-
cions i persones rellevants tindran el seu 
lloc. El BIM serà, a més, de la veu de Pai-
porta, un espai per “descObrir” i conèixer 
cada racó del nostre poble. Esperem que 
us agrade.

Gràcies. 

Isabel Martin Gómez
Alcaldessa
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Vicent Ciscar Chisbert
(PSPV-PSOE)
Primer Tinent d’Alcaldia
Regidor d’Ocupació 
i Comerç

Nova Corporació Municipal [2015-2019]

Equip de Govern

Isabel Martín Gómez
(Compromís)
Alcaldessa

Josep Val Cuevas
(Compromís)
Tercer Tinent d’Alcaldia
Regidor d’Urbanisme, 
Medi Ambient i 
Sostenibilitat

Beatriz Jiménez Jiménez
(Compromís)
Regidora d’Hisenda i 
Administració General

Joaquín Tárraga Giménez
(Compromís)
Regidor de Transparència,
Modernització i 
Participació Ciutadana

Alberto Torralba Campos
(Pod-EU)
Segon Tinent d’Alcaldia
Regidor de Cultura
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Zaira Martínez Chisbert
(Compromís)
Regidora de Joventut
i Esports

MªIsabel Albalat Asensi
(PSPV-PSOE)
Regidora de Benestar
Social

Ricard Benlloch Campos 
(PSPV-PSOE)
Regidor

Isabel Martínez Ferrandis
(PSPV-PSOE)
Regidora de Cooperació
Social i Voluntariat

Mª Teresa Verdú Cantó
(Pod-EU)
Regidora de Foment de 
les Arts Escèniques i
Biblioteca 

Antoni Torreño Mateu
(Compromís)
Regidor d’Educació
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Regidors Partit Popular

Regidors Ciudadanos

Vicente Ibor 
Asensi

Alejandro 
Gutiérrez Martínez

Mª Consolación
Tarazona Bañuls

Isabel Chisbert 
Alabau

Amparo Ciscar 
Navarro

José Antonio 
Salvador Paredes

Esther Gil Soler Luis Tomás 
Ródenas Antonio

Mª Consuelo 
Lisarde Marín



el nostre poble 7

Isabel Martín, Alcaldessa: 
Salari brut 3100 €/ mensual (43.400€/ anual). Dedicació exclusiva. No cobra assistències.

Pep Val, Regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat: 
No té salari de l’Ajuntament. Cobra assistència a comissions, juntes de govern, junta de portaveus i ple.

Beatriz Jiménez, Regidora de l’Àrea d’Hisenda, Administració General, Personal i Policia: 
Salari brut 2.150€/ mensual (30.100 €/ anual). Dedicació exclusiva. No cobra assistències.

Vicent Ciscar, Regidor de l’Àrea d’Ocupació, Comerç i Persones Majors: 
No té salari de l’Ajuntament. Cobra assistència a comissions, juntes de govern, junta de portaveus i ple.

Joaquín Tárraga, Regidor de Transparència, Modernització i Participació Ciutadana: 
No té salari de l’Ajuntament. Cobra assistència a comissions i ple.

Maribel Albalat, Regidora de l’Àrea de Benestar Social: 
Salari brut 2.150€/ mensual (30.100 €/ anual). Dedicació exclusiva. No cobra assistències.

Zaira Martínez, Regidora d’Esports i Joventut: 
No té salari de l’Ajuntament. Cobra assistència a comissions i ple.

Ricard Benlloch, Regidor: 
No té salari de l’Ajuntament. Cobra assistència a comissions i ple.

Alberto Torralba, Regidor de l’Àrea de Cultura: 
Salari brut 1347 €/mensual (18.862’67 €/ anual). Dedicació parcial. No cobra assistències.

Antoni Torreño, Regidor de l’Àrea d’Educació: 
No té salari de l’Ajuntament. Cobra assistència a comissions, juntes de govern i ple.

Isabel Martínez, Regidora de Cooperació Social i Voluntariat:  
No té salari de l’Ajuntament. Cobra assistència a comissions i ple.

Teresa Verdú, Regidora de Foment d’Arts Escèniques i Biblioteca: 
Salari brut 802’67 €/ mensual (11.237’33 €/ anual). Dedicació parcial. No cobra assistències.

Retribucions de la Corporació Municipal

EQUIP DE GOVERN

La resta de membres de la corporació, oposició, cobraran com les persones de l’equip de govern que no tenen dedicació 
exclusiva o parcial, és a dir, asssistència a comissions i ple, i els portaveus: Vicente Ibor, portaveu del PP i Mª Consola-
ción Tarazona, portaveu de Ciudadanos, cobraran les assistències a la junta de portaveus.

Comissions Ple ordinari Ple extraordinari Junta de Govern Junta Portaveus

Portaveus 37€ 200 € 100 € 93 €  37 €

Resta de membres  37€ 130 € 65 € 93 €

Retribucions per assistències
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Programa de Foment d’Ocupació Pública d’Interés 
General i Social  

15 desocupades i desocupats agraris partici-
pen en un programa de manteniment de patri-
moni arbori i desbrossament del barranc

Durant tot un mes, 15 persones desocupades del 
sector agrícola estan treballat en l’Ajuntament de 
Paiporta dins del projecte “Manteniment del patri-
moni arbori i desbrossament del barranc de Xiva”, 
dotat amb una subvenció de 25.124,08 euros. 

 

Programa Salari Jove per a menors de 30 anys 
amb titulació universitària o en FP

És un programa dirigit a jóvens desocupats menors 
de 30 anys amb titulació de formació professional o 
universitària. Per mitjà de dos projectes, finançats 
amb 22.812,88 euros, es contractaran en pràctiques 
dos jóvens que faran funcions de suport adminis-
tratiu en les Àrees de Benestar Social i Ocupació i 
Comerç durant els pròxims sis mesos. 

En marxa el Pla d’Ocupació de les Admi-
nistracions Públiques Valencianes

La Generalitat Valenciana, la Diputació de 
València i l’Ajuntament de Paiporta s’han po-
sat a treballar per a  proporcionar oportuni-
tats d’ocupació a les persones desocupades 
que tenen més dificultats, com són els jóvens 
menors de 25 anys i els majors de 45 anys.  El 
Pla es finança entre les tres administracions, 
amb una aportació global de 106.087,59 euros. 

Els contractes subvencionables tindran una 
durada mínima de 2 mesos i una jornada mí-
nima de 20 hores setmanals. La selecció es 
realitzarà per mitjà d’oferta d’ocupació al 
SERVEF i, posteriorment,  se seleccionaran 
els treballadors i les treballadores per mitjà 
de l’aplicació d’un barem que figura en una 
resolució del 29 d’abril de 2015 de la Direcció 
General d’Ocupació i Formació de la Conselle-
ria que regula el procés de selecció.

37 estudiants participen en “La Dipu Et Beca”
Des de l’1 de juliol fins el 31 
d’agost, 37 estudiants gaudi-
ran d’una beca de formació 
en l’ Ajuntament de Paiporta 
del programa d’ocupació jove 
“La Dipu Et Beca”. 

Enguany, com a novetat, les 
persones encarregades de 
les diferents àrees han prepa-
rat unes xerrades informati-
ves que s’han impartit tots els 
dimecres del mes de juliol. 
Les i els estudiants han tin-
gut l’oportunitat de conèixer 
de primera mà com funciona 
l’administració local.
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L’Ajuntament de Paiporta ha ac-
tivat, per segon any consecutiu, 
el Pla Nutricional per a Menors 
durant els mesos d’estiu. Des de 
juny fins a setembre, coincidint 
amb el període de tancament 
dels menjadors escolars, es ga-
ranteix l’alimentació de 130 xi-
quets i xiquetes de 3 a 16 anys 
en risc d’exclusió social.

Diàriament, es distribueix en 
cada domicili usuari una safata 
refrigerada amb el menjar prin-
cipal del dia (primer i segon plat, 
postres i pa), a través d’un servei 
de càtering. Els divendres es re-
parteixen tres safates per a ga-

rantir la nutrició durant els set 
dies de la setmana.

Amb l’assistència domiciliària 
es respecta la confidencialitat 
de totes les famílies i s’evita la 
seua estigmatització, que podria 
produir-se en cas d’haver d’acu-
dir a un centre on se’ls donara 
l’assistència.

Els menors participants en el Pla 
Nutricional també assisteixen 
a l’Escola d’Estiu i a l’Estiu Es-
portiu de Paiporta durant tot el 
mes de juliol. No es tracta úni-
cament de garantir el dret bàsic 
a rebre una alimentació bàsica 

sinó, també, el dret a l’esplai i 
a la socialització. A més a més, 
els seus pares i mares disposen 
de temps per a treballar per la 
seua inserció laboral. 

Paiporta activa un pla nutricional amb cobertura per 
a 130 xiquets i xiquetes des de juny fins a setembre

L’Ajuntament de Paiporta i la penya 
bouera l’Esquellot arriben a un acord 
per subvencionar llibres de text i 
material escolar

Inici del curs 
escolar 2015-2016

Per a contribuir a la mi-
llora i a la qualitat del 
nostre sistema educatiu, 
la Conselleria d’Educació 
de la Generalitat Valen-
ciana ha resolt que Infan-
til i Primària comencen 
les classes el 10 de se-
tembre i finalitzen el 21 
de juny.

En Secundària, Batxille-
rat i FP l’inici de curs serà 
l’11 de setembre i les 
classes finalitzaran el 17 
de juny.

En una reunió mantinguda entre 
l’equip de govern de Paiporta i 
la penya bouera l’Esquellot, s’ha 
arribat a un acord per donar be-
ques de llibres amb els diners 
que s’anaven a destinar als bous 
al carrer de les Festes Populars 
Sant Roc. Els actes estaven va-
lorats en 11.000€.

L’objecte concret dels diners era 
la realització d’una setmana de 
bous  durant les festes. Aques-
tes ajudes es donaven cada any 
a una penya perquè organitza-
ren els actes i, enguany, havia 

d’organitzar-les la Penya l’Es-
quellot. Després de la decisió 
presa per l’equip de govern de 
Paiporta de no pagar la festivitat 
dels bous al carrer amb diners 
públics, els membres de la pen-
ya han recolzat la iniciativa de 
l’Ajuntament de destinar eixos 
diners a beques de llibres i ma-
terial escolar. 
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Les Falles de Paiporta de 2016 ja han 
començat amb el nomenament i la pro-
clamació d’Andrea Puig Serrano i María 
Plaza Tamarit, com a Fallera Major i Fa-
llera Major Infantil, celebrada el passat 
11 de juliol en L’ Auditori Municipal.

Tant Andrea com María són falleres de la 
comissió Sant Antoni i adjacents i arre-
plegaran els testimonis de Patricia Man-
zanero Ferrando i Mara Luzzy Ferrandis, 
Falleres Majors de Paiporta de l’exercici 
faller 2015.

A Andrea li acompanyaran durant el seu 
regnat Sonia Alonso, Alba María Ortiz i 
Mairena Rodríguez, com a integrants de 
la seua cort d’honor en un any en què la  
Junta Local Fallera ha nomenat a Carlos 
Chirivella Soriano com el seu nou presi-
dent i a l’alcaldessa, Isabel Martín Gó-
mez, com a presidenta nata.

Andrea i María, Falleres Majors de Paiporta
Falles 2016

que puguem rebre per a d’ara endavant millorar en tots els aspectes. 
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Festes Populars Sant Roc 2015
Desde el 7 al 17 de agosto las paiportinas y paiporti-
nos celebraremos nuestras Fiestas Populares 2015, 
en las que podremos disfrutar de un programa lle-
no de actividades lúdicas, deportivas, culturales, 
folclóricas, tradicionales, etc. Gran parte de ellas 
gracias a la colaboración voluntaria de las distintas 
asociaciones y grupos de nuestro pueblo y dando 
prioridad además, en la confección del mismo, a los 
profesionales y artistas afincados en Paiporta.

Pese a las dificultades económicas con las que nos 
hemos encontrado, poniendo en práctica la austeri-
dad y el sentido común, desde la nueva corporación 
municipal y desde esta concejalía, estamos conven-
cidos de haber confeccionado una oferta festiva muy 
digna para el disfrute merecido de vecinos, vecinas 
y visitantes.

Esperamos haber conseguido el objetivo marca-
do y estamos abiertos a las sugerencias y críticas 
constructivas que podamos recibir para de ahora en 
adelante mejorar en todos los aspectos. 

Salud y buenas fiestas.

Des del 7 al 17 d’agost les paiportines i paiportins 
celebrarem les nostres Festes Populars 2015, en 
les quals podrem gaudir d’un programa ple d’ac-
tivitats lúdiques, esportives, culturals, folklòri-
ques, tradicionals, etc. Gran part d’elles gràcies 
a la col·laboració voluntària de les diferents as-
sociacions i grups del nostre poble i donant prio-
ritat a més, en la confecció del mateix, als profes-
sionals i als artistes establits a Paiporta. 

Malgrat les dificultats econòmiques amb les 
quals ens hem trobat, posant en pràctica l’aus-
teritat i el sentit comú, des de la nova corporació 
municipal i des d’aquesta regidoria, estem con-
vençuts d’haver confeccionat una oferta festiva 
molt digna per al gaudi merescut de veïns, veï-
nes i visitants. 

Esperem haver aconseguit l’objectiu marcat i 
estem oberts als suggeriments i a les crítiques 
constructives que puguem rebre per a d’ara en-
davant millorar en tots els aspectes. 

Salut i bones festes. 

Alberto Torralba Campos 
Regidor de Cultura i Festes

Paiporta 2015 
del 7 al 17 d’agost 

FESTES
POPULARS SANT ROC
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Anuncis compromesos segons les bases del 
VII Concurs d’Ornamentació Nadalenca
Comerços guanyadors 
1r premi: Ferretería García Simarro
2n premi: Ferretería Del Poble
3r premi: Optimil Paiporta
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L’Ajuntament de Paiporta, a tra-
vés de les Regidories d’Ocupa-
ció, Comerç i Benestar Social, 
ha mantingut una reunió amb 
l’Associació Local del Comerç per 
a activar la creació d’un Consell 
Local de Comerç. Aquest òrgan 
consultiu estaria compost per re-
presentants del comerç paiportí, 
així com, de les entitats culturals 
que tradicionalment participen 
en les diferents activitats que 
s’organitzen per a dinamitzar la 
vida comercial del municipi, so-
bretot a través dels mercats na-
dalencs i fires comercials.

A partir de setembre, s’aborda-
ran les activitats nadalenques 
per a incentivar les compres en 
el xicotet comerç de la població, 
especialment entre el públic més 
jove. L’Associació Local de Co-

merç ha manifestat el seu interès 
a mantenir les de més d’èxit, com 
la Ruta de la Tapa, el Mercat de 
Nadal, la Gala del Comerç o el 
Concurs d’Aparadors.

El teixit de distribució de Pai-
porta és molt ric i està compost 
per 250 establiments purament 

comercials, a més de quasi 200 
més del sector serveis. Com a 
mitjana, cada establiment dóna 
ocupació a dues persones, que 
solen ser amb caràcter indefinit i 
prevalent de l’àmbit femení, més 
colpejat pels efectes de la crisi 
econòmica. 

L’ Ajuntament de Paiporta activa la creació d’un 
Consell Local de Comerç
Es consensuaran totes les activitats amb els representants dels 400 hostalers i co-
merciants i entitats culturals paiportines

El Taller d’Ocupació “Siembra tu 
futuro II” presentat des de l’Àrea 
d’Ocupació i Comerç i l’Àrea d’Ur-
banisme, pretén donar resposta a 
les necessitats de formació i ocu-
pació en persones majors de 25 
anys del municipi. En total seran 
20 beneficiaris/es, 10 per cada 
taller. Hauran dues especialitats: 
jardineria i revestiments. 

El taller tindrà una durada de 6 
mesos (960 hores), del 30 d’octu-
bre de 2015 al 29 d’abril de 2016 
i es desenvoluparà en una única 

fase de formació en alternança 
amb el treball o la pràctica pro-
fessional. 

Les persones destinades a 
aquest programa hauran de te-
nir 25 anys o més, estar atura-
des i registrades en el Servef. 
La selecció de l’alumnat es rea-
litzarà mitjançant oferta de ser-
veis al SERVEF. 

Donada l’estructura organitza-
tiva del programa també es fa 
necessària la contractació de 

personal directiu, docent i de 
suport. Es realitzarà mitjançant 
convocatòria pública de les ba-
ses dels Tallers d’Ocupació que 
estaran exposades en el Tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de 
Paiporta el dia 14 de setembre, 
amb 5 dies de termini per a pre-
sentar la documentació. 

La Conselleria d’Economia, In-
dústria, Turisme i Ocupació sub-
vencionarà a l’Ajuntament amb 
183.148,80 euros per a la realit-
zació d’aquest projecte.  

Taller d’Ocupació “Siembra tu futuro II”, jardineria i revestiments 
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El Levante U.D. femení disputarà 
les seues trobades com a local, 
en la categoria de Primera Divisió, 
en el Camp El Terrer de Paiporta, 
mitjançant un conveni de col·la-
boració de l’entitat granota i l’E1 
Paiporta. 

Les esportistes levantinistes, en-
trenades per Andrés Tutela, ja 
han arrancant la seua pretempo-
rada aquest mes de juliol. Durant 
tota la temporada entrenaran un 
dia a la setmana a Paiporta.

La cessió de les instal·lacions, 
amb cost 0 per al municipi, és una 
oportunitat múltiple: permetrà 
atraure als seus centenars d’afi-
cionats i aficionades setmanal-
ment a Paiporta i les trobades se-
ran un referent per a fomentar la 

L’entitat esportiva paiportina E1 ha cedit les instal·lacions del Terrer per a un entre-
nament setmanal i tots els partits granotes.

Paiporta acollirà les trobades del Levante U.D. femení 
en la categoria de primera divisió

Oferta Esportiva  per a la 
temporada 2015-16

Ja està disponible 
la Guia esportiva 
del Servei Municipal 
d’Esports, amb tota 
la informació de les 
Escoles i Programes 
esportius per a la 
temporada 2015·16.

Podeu aconseguir-la 
en les oficines del 
Poliesportiu Munici-
pal i a l’Ajuntament 
o descarregar-la en:

http://www.paiporta.es/guiaesportiva15-16.pdf

Felicitats campiones i campions!
     Merche Peris guanya una medalla d’or en el 
Campionat d’Espanya de natació
Merche Peris va tornar a guanyar, aquesta vegada  l’or en els 
50 metres esquena del Campionat d’Espanya celebrat el 10 de 
juliol a Barcelona. 

     L’equip de Basket Paiporta Amateur campió 
de la Copa Federació Valenciana
A finals del mes de juny l’equip de Basket Paiporta Amateur 
va aconseguir guanyar en un ajustat partit al Tallers Mestre 
Alberic per 82 a 80, proclamant-se Campions del Torneig de 
Copa entre els 48 equips de tota la Comunitat Valenciana que 
van participar en aquesta competició.

    Aitana Perigüell aconsegueix el Campionat 
Autonòmic de judo en la categoria benjamí
Amb aquest nou títol Aitana es consolida com una de les joves 
promeses de les arts marcials en el nostre municipi.

pràctica de l’esport rei entre les xiques. De fet, a Paiporta no existeix 
equip pròpiament femení i l’arribada del Levante U.D. ja ha permès 
que dues jugadores paiportines, Sandra Hidalgo i Laura Marcos, s’in-
tegren en el conjunt granota. 
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El passat 3 de juliol, la presidenta de l’Asociación de Vícti-
mas del Metro 3 de julio de València (AVM3J), Beatriz Ga-
rrote, va intervenir  al terme de la sessió plenària de Les 
Corts en el nové aniversari d’aquest fatídic accident. 
Va iniciar el seu discurs amb la frase que descriu aquests 
anys de lluïta “La historia del accidente de metro es una 
historia de Fracasos y Logros”, fracàs del “gobierno va-
lenciano haciendo una gestión opaca y deshonesta del 
accidente” “Y que han vuelto a fracasar hoy como oposi-
ción repitiendo las mismas consignas que vienen dicien-
do durante los últimos 9 años”, fracàs de “la dirección de 
Metrovalencia que no supo garantizar la seguridad de sus 
propios trabajadores ni la de los viajeros”. Però també ha 
sigut una història d’assoliments, dels familiars i ciutadans 
“El logro de unos ciudadanos que se han mantenido fir-
mes, constantes, en pie hasta conseguir que se respeten 
sus derechos, y que se pongan los cimientos necesarios 
para que nadie más vuelva a pasar por lo mismo”, “Los 
afectados por el metro hemos asumido nuestro papel tra-
bajando por construir una sociedad donde se respeten los 
derechos de las víctimas de una accidente y aquí estamos 
hoy, sintiendo que lo hemos logrado. Nosotros asumimos 
nuestro papel, ahora les toca a ustedes asumir el suyo y 
seguir trabajando por el bien de la ciudadanía” .

Fotografia cedida per Germán Caballero-Levante-EMV

El Ple de les Corts aprova reobrir la Comissió d’Investigació de 
l’accident del metro

9é  anivesari de l’accident del metro

   Les Corts dóna veu a l’associació 
de víctimes del metro

Nou anys després de l’accident, amb el suport del PSPV, Compromís, Ciudadanos i Podemos, i el vot en 
contra del PP, la Càmera reobrirà la investigació del sinistre que va costar la vida a 43 persones.

Nou anys de l’accident de metro 
més greu de la història de l’Estat 
Espanyol que commocionava les 
valencianes i els valencians. De 
les 43 persones que resultaren 
mortes, 5 eren de Paiporta, dels 
47 ferits també n’hi havia algu-
nes veïnes i veïns del poble. Des 
de l’Ajuntament, volem fer un 
homenatge a: Rafael, Hipólito, 
Jose Luis, Josefa i Mari Carmen 

i enviar, en nom de tota la ciuta-
dania, una abraçada a les seues 
famílies i persones estimades. 

A més a més, volem agrair a 
l’Asociación Víctimas del Metro 
3 de Julio la lliçó de dignitat i 
valentia que han donat al poble 
valencià. 

El passat 3 de juliol l’associació 
ens va reunir per última vegada 

“tras nueve años de lucha he-
mos conseguido nuestras rei-
vindicaciones”, havia arribat el 
moment de deixar la plaça enca-
ra que no de deixar de treballar. 
L’AVM3J “seguirá luchando para 
conseguir que las causas que 
aún siguen abiertas, como son la 
instrucción judicial y la investi-
gación del Parlamento Europeo, 
lleguen a buen fin”.
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Al llarg del mes de juliol i coincidint amb l’exposi-
ció de l’Associació de Pintors Artístics de Paipor-
ta, el Museu de la Rajoleria ha oferit el taller “Tu 
també pots ser pintor”,en el qual els més menuts 
han desenvolupat la seua creativitat a través de la 
pintura, experimentant amb diferents tècniques 
pictòriques.

En el taller han participat les Escoles d’Estiu del 
Club de Tenis de Paiporta, de l’Escola Infantil 
Mamá Pato, de La Casa dels Xiquets, de l’E1 i les 
Escoles Esportives de Paiporta. 

A l’estiu, tallers en el Museu de la Rajoleria

Campanya d’animació lectora 
en la Biblioteca Municipal

Durant els divendres del mes de juliol, la Biblioteca 
Municipal ha dut a terme una campanya d’anima-
ció lectora per als menuts. 

Aquest projecte s’ha creat amb la finalitat de pre-
sentar la lectura com un aspecte lúdic i divertit, fo-
mentant en els xiquets i les xiquetes l’hàbit de llegir.

400 xiquetes i xiquets gaudeixen de 
les activitats de l’Estiu Esportiu
Durant el mes de juliol, 400 xiquetes i xiquets de 7 
a 16 anys, han passat per l’Estiu Esportiu. Més de 
20 monitors i monitores, han dissenyat jocs i ac-
tivitats amb els quals els participants, han pogut 
divertir-se durant aquests dies de vacances esco-
lars al poliesportiu.

Enguany, l’Estiu Esportiu ha experimentat un aug-
ment del nombre d’alumnes, la primera quinzena, 
ha comptat amb 76 alumnes més que l’any passat, 
un 29,69% més. Pel que fa a la segona quinzena, 
l’increment ha sigut de 25 alumnes, un 17’48% 
més que l’any passat.

L’Estiu Esportiu s’aferma com una activitat de 
gran acceptació i satisfacció per part d’alumnes, 
pares i mares, que trien aquesta oferta esportiva 
per a conciliar la vida familar durant aquest perío-
de vacacional.
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Museu de la Rajoleria

#DescObrimPaiporta

El patrimoni industrial és tot aquell vestigi tan-
gible o intangible sorgit al voltant de la indústria, 
sent de diversos orígens, ja siga de determinada 
força motriu o per tipus de producció. La fàbrica 
de rajoles, teules i taulers el Pilar, més conegu-
da a Paiporta com el Rajolar de Bauset, compleix 
aquest pròxim mes d’octubre 15 anys com a Mu-
seu, sent un exemple de recuperació i posada en 
valor de les instal·lacions fabrils. 

La fàbrica propietat de Francisco Bauset i Teresa 
Masiá va començar a funcionar amb tota segure-
tat a mitjan 1924. El conjunt fabril estava format 
pel forn de cocció contínua Hoffman de 12 portes, 
un dels més grans; el fumeral, obra de José Mar-
tínez, més conegut com el tio Ambrosio i el seu 
fill Abelardo Martínez Martínez; una bassa per a 
arreplega d’aigua, que proveïa a les xicotetes bas-
ses de pastar; el terrer, les eres i els assecadors. 

L’empresa va estar funcionant fins a la dècada 
dels anys 90, sempre dirigida per membres de 
la família, a excepció de l’última època que va 
ser arrendada per José i Rafael Pastor Gandul, 
passant a denominar-se Ceràmica Valenciana. 
Serà en aquest moment quan va canviar el tipus 
de producció, deixant de fabricar rajola massissa 
per a passar al buit.

Al desembre de 1994, l’Ajuntament adquireix els 
terrenys, iniciant-se així el procés de rehabilitació 
del rajolar de Bauset. Les obres van començar a 
l’abril de 1997 i van finalitzar a l’octubre de 2000. 
Paral·lelament al procés de rehabilitació, es va 
procedir a l’execució del projecte museístic, in-
augurant-se l’edifici el 5 d’octubre de 2000, i uns 
mesos més tard, ja en el 2001, va passar a formar 
part del Sistema Valencià de Museus de la Gene-
ralitat Valenciana. En el 2011, els forns van ser 
inclosos dins del Pla Nacional de Patrimoni In-
dustrial, com un dels elements industrials a tenir 
en compte, realitzat pel Comitè Internacional per 
a la Conservació del Patrimoni Industrial.

El Museu treballa dia a dia en la recuperació del 
nostre patrimoni etnològic, alhora que pretén dina-
mitzar la cultura del nostre municipi. Per a tot açò 
compta amb: una programació estable d’activitats, 
visites guiades a les exposicions temporals i a la 
permanent, arxiu fotogràfic del municipi, tallers di-
dàctics per a tot tipus de públic, etc... El Rajolar de 
Bauset ha deixat de ser un espai fabril com a tal per 
a convertir-se en una fàbrica de cultura, el Museu 
de la Rajoleria de Paiporta.

Eva Sanz Gisbert, tècnica del Museu de la Rajoleria
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Beatriz Fernández (Paiporta, 1983) és la primera dona que ha dirigit la 
Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Co-
munitat Valenciana (FSMCV) en els seus 15 anys d’història. La banda 
està composta per més d’un centenar de músics i músiques d’entre 
18 i 28 anys.  

Llicenciada en clarinet, direcció d’orquestra per la Royal School of 
Music of London i pel Conservatori Superior de Música de Múrcia, ti-
tulada professional en piano i diplomada en Magisteri musical.

La direcció sempre ha sigut una professió més d’hòmens però, cada 
vegada més, els rols es van modificant i hi ha més igualtat de gènere 
i així, poder estar on a una o a un li corresponga per mèrits propis. 

Arribar a dirigir no haurà sigut fàcil.
He emprès un camí de la forma més natural possible. Vaig començar 
amb el clarinet en la Banda Primitiva de Paiporta, però des de xicoteta 
sempre em van atraure la direcció i les partitures. De la mà de Ferrer 
Ferran vaig fer cursos de perfeccionament fins que als 20 anys vaig in-
gressar en el Conservatori. Abans d’arribar a la Jove Banda Simfònica 
havia sigut directora assistent, tant de l’Orquestra de la Universitat de 
València com de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana. 

Ha patit masclisme en la seua carrera?
La gent amb la qual he treballat sempre ha sigut molt respectuosa i si 
han pensat alguna cosa negativa, sempre m’he assabentat a posteriori, quan havia acabat el projecte. En qualsevol 
cas, han sigut experiències minoritàries. Tu emprens el camí i no penses en els problemes que vagen a sorgir. Sem-
pre cal seguir avançant.

Com afronta el futur?
La carrera de director és molt curta. Quan arribes, eres director de paper, però el fonamental és anar adquirint expe-
riència de tal manera que domines l’escenari, i que sentes i controles tots els sons. Estic convençuda que el treball 
ben fet et fa evolucionar sempre. Si poguera triar, clar, triaria el Palau de les Arts o les orquestres italianes, aleman-
yes... De moment, els moments són eventuals perquè cada orquestra o banda té ja el seu director titular i encara no 
he tingut la sort de ser-ho jo. Existeix molta oferta i poca demanda. 

Un referent? 
Carlos Kleiber. Transmet la música de manera directa, fàcil i emocionant.

Una peça?
Les simfonies de Brahms. El període romàntic m’emociona. 

Quin nivell ha trobat en la banda?
En general, hi ha molt potencial per la iniciació primerenca mitjançant les unitats musicals. Cada vegada existeix 
més interès i, quan s’accedeix als conservatoris, ja s’ha viscut la música dia a dia. Comptem amb una gran projecció 
professional que traspassa fronteres. El nivell valencià és molt superior a la mitjana nacional, gràcies a les societats 
musicals, encara que no siguem conscients. Allà on vas, sempre et trobes un valencià dominant, sobretot, els ins-
truments de vent.

I a Paiporta?
Tenim dues societats que realitzen una labor importantíssima amb les seues escoles des del jardí musical. 

Beatriz Fernández
Entrevistem a:

“El nivell musical valencià està per sobre de la mitjana gràcies a les societats musicals”
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 El pasado 24 de mayo se produjo un 
inesperado vuelco electoral que ha  su-
puesto el cambio de muchos gobiernos 
municipales. Los ciudadanos han deci-

dido su voto atendiendo a unos programas electorales 
que anunciaban cambios profundos en la acción política 
si llegaban al poder, programas políticos que se vendie-
ron como la gran esperanza del cambio, la supresión de 
los privilegios de los que desde la izquierda se denomi-
naba “casta”, la drástica reducción de políticos liberados 
y la promesa en firme de que ningún cargo electo cobra-
ría más del doble del salario mínimo interprofesional.

En Paiporta, el Partido Popular ha ganado holgadamen-
te las elecciones locales, pero un conglomerado de cua-
tro partidos, COMPROMIS, PSPV, EUPV y PODEMOS, han 
unido sus concejales para acceder al gobierno y desalo-
jar al partido mayoritario, constituyendo un auténtico 
“pacto de perdedores”. Se trata de una clara alteración 
de un resultado legítimo en el que una lista representa 
a la mayoría pero no puede gobernar. En cualquier caso 
este cuatripartito  tiene ahora la obligación de gestionar 
bien los recursos públicos y aplicar el programa con el 
que convenció a los vecinos para que les votaran, ya que 
de no hacerlo serían un fraude en términos políticos.

Desgraciadamente el cuatripartito ya ha dado una mues-
tra de lo que van a ser sus incumplimientos programáti-
cos, y lo ha hecho en el primer pleno posterior a la toma 
de posesión. De entrada la nueva Alcaldesa,Isabel Mar-
tín, con el voto unánime de la izquierda, se ha puesto un 
sueldo de 56.338,44 anuales, lo que supone que a todos 
los paiportinos nos cuesta 4.694,87 € mensuales. Nada 
menos que 4,7 veces el salario mínimo interprofesio-
nal. ¿Y su programa electoral?. Pero no contentos con 
este despropósito, el nuevo equipo de gobierno libera en 
total a cinco políticos y contrata un asesor periodista de 
libre designación, en total la fiesta del nuevo equipo de 
izquierdas nos va a costar a los paiportinos, a lo largo de 
esta legislatura, la nada desdeñable suma de 814.325,4 
euros.

Y es que, parece que cuando se trata de dinero para sus 
propios bolsillos no existen ni ideologías, ni banderas, 
ni programas electorales que cumplir. Pero mucho me 
temo que este no es más que el primer aviso de lo que 
nos espera. Los vecinos, con sus votos, nos han pedido 
que controlemos los desmanes de este gobierno hetero-
géneo y caótico, y así lo haremos.

Vicente Ibor Asensi. Partido Popular

L’Opinió

¿NUEVOS TIEMPOS O FRAUDE POLÍTICO?

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.

Espai d’opinió del Grups Municipals



PAIPORTA22

El 24 de maig, 7.218 veïns de 
Paiporta triaren un nou govern 
municipal que acabara d’una 

vegada amb les desastroses polítiques que havia aplicat 
l’anterior equip de govern del PP. Les paiportines i els 
paiportins triarem un canvi per impulsar una recupera-
ció justa i equitativa, amb transparència i l’exemplaritat 
en la gestió.

Els socialistes estem orgullosos i il·lusionats per pro-
tagonitzar un projecte de poble de tots i per a tots. Un 
projecte de progrés, just, solidari, innovador, amb valors, 
que regenere la democràcia. Els acords als quals hem 
arribat al nou govern, amb Compromis i Podeu, són co-
herents amb el projecte de poble que volem i que ens ha 
demanat la ciutadania. Són solidaris pensats per a les 
persones, especialment per aquelles que pitjor ho estan 
passant en aquests moments. És la nostra responsabi-
litat no defraudar als que han dipositat els seus anhels 
en nosaltres, i no escatimarem esforços per oferir un 
govern transparent i estable, per molt que alguns pen-
sem el contrari. Respectem el dolor del Partit Popular 
per la perduda del govern municipal i no farem llenya 
de l’arbre caigut. La nostra política no és malparlar sinó 
construir una nova realitat amb futur per a Paiporta.

Els socialistes sabem molt bé que no hi ha millor bene-
fici que el benestar de les persones. Per aquesta raó el 
nou equip de govern, hem posat, als tècnics amb expe-
riència, al capdavant de cada àrea de l’ajuntament.  Cap 
regidor de l’equip de govern anirà més enllà de la seua 
tasca política, és la nostra obligació i la nostra respon-
sabilitat racionalitzar els recursos existents a l’Ajunta-
ment, tant humans com econòmics, i aplicar polítiques 
eficients per a aconseguir el benestar social del nostre 
poble.

Hem de prioritzar els diners públics. Per a les festes 
d’agost, ens hem trobat el calaix més que buit. Tenim 
qüestions prioritàries com crear beques per a què els 
xiquets i xiquetes de les famílies més desfavorides 
del poble  puguen tindre llibres de text el pròxim curs. 
L´equip de govern hem treballat per organitzar unes 
festes patronals més austeres, participatives i respon-
sables. Considerem ètic fer-ho d’eixa manera. Tindrem 
tots unes festes molt dignes i solidaries, com es mereix 
el nostre poble. El benestar de les persones sempre ha 
d’estar en primer lloc, inclús en la festa.

Bones festes.      

Vicent Ciscar, Portaveu del PSPV-PSOE

7.218 RAONS PER A UNES FESTES  SOLIDARIES I PARTICIPATIVES

LA PAIPORTA QUE ENS MEREIXEM

La Paiporta que ens mereixem” 
és la idea amb què Compromís 
ens vàrem presentar a les elec-

cions locals del passat 14 de maig i el principi bàsic que 
està regint la nostra tasca a l’Ajuntament. A la campanya 
i al nostre programa reflectiem com havia de ser eixa 
Paiporta: solidària, plural, transparent i sostenible. Ara 
ha arribat l’hora de  fer-la i d’explicar com es fa, de 
contar a les veïnes i veïns del poble que, amb valentia, 
prenem decisions pensant en els que més pateixen les 
desigualdats socials, en qui necessita una administra-
ció local propera i eficient. Per això caldrà reforçar els 
serveis socials i l’àrea de modernització i transparència, 
perquè totes i tots tinguem accés a què i com passa. 

El membres del nou govern hem assumit, des del prin-
cipi, les conseqüències del nostre compromís de trans-
parència; sabem que tot allò que es faça des de l’Ajun-
tament serà qüestionat per la ciutadania i, malgrat el 
que alguns puguen pensar, això no ens fa por ni ens fa 
dubtar. Ens vam comprometre a governar el nostre po-
ble sense mentides ni mitges veritats. Confíem en les 
persones i en la seua responsabilitat. Potser la manca 
d’informació que ha regit la política paiportina durant 8 
anys, feia que algunes mesures injustes passaren des-

apercebudes i un exemple clar és que l’antic govern 
s’atreveix a criticar els sous dels regidors i regidores, 
malgrat la rebaixa respecte dels seus. L’important de tot 
açò és que per primera vegada la ciutadania veurà pu-
blicats les retribucions de l’equip de govern en mitjans 
de difusió municipal.

El motiu principal de no voler amagar res i d’anar de 
cara és, potser, que, per primera vegada a Paiporta hi 
ha un govern que té com a objectiu implantar un model 
de poble real, basat en la pràctica d’una bona gestió i en 
la convivència. El consens i el diàleg estan en el nostre 
ADN, i treballarem sempre amb aquesta ferramenta per 
millorar la vida de les persones a qui l’alcaldessa va ce-
dir la vara de comandament el passat 13 de juny, mentre 
citava un vers d’Estellés que ens recorda que nosaltres, 
els qui governem, només assumim la veu del poble. Es-
tem convençuts i convençudes que qualsevol decisió o 
mesura ben explicada contarà amb el recolzament i la 
comprensió de les nostres veïnes i veïns. El que no en-
tendran mai, ni haurien d’entendre, és que algú els tor-
ne a dir mentides. 

Grup Municipal Compromís
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En les passades elec-
cions locals del dia 24 

de maig, les paiportines i els paiportins ens van donar el 
seu recolzament en les urnes per a que, des de la corpo-
ració municipal, duguérem a terme un programa de go-
vern ple d’il·lusió, renovació, transparència i participa-
ció. El resultat aritmètic de les mateixes ens ha permés, 
des de l’esquerra, formar part d’un equip de govern amb 
les altres dos formacions que concorrien a les mateixes.

Sabem que el camí no serà fàcil, que res té un valor a 
priori, que aquest s’adquireix amb la tenacitat i amb el 
treball continu. També som sabedors que una vegada 
adquirit és relatiu, perquè depén de la persona que ho 
percep, però des del grup municipal de POD-EU PAI-
PORTA estem entestats a dedicar tot el nostre esforç a 
desenrotllar un treball a fi de satisfer totes les expecta-
tives de les veïnes i veïns que ens han donat suport.

Com sabreu, POD-EU PAIPORTA ha assumit la respon-
sabilitat, dins de l’equip de govern, de l’Àrea Genèrica 
de Cultura que engloba les regidories i departaments 
d’Arts Escèniques (Auditori Municipal), Foment a la lec-
tura (Biblioteca), Museu de la Rajoleria, Festes, Joventut 
i Esports. Des d’ací estem treballant amb il·lusió i sentit 

comú per a revertir la deriva en què ens trobàvem amb 
l’anterior equip de govern. Ens hem trobat amb dinàmi-
ques i tics viciats en els que s’emprava els diners dels 
contribuents de forma arbitrària, descontrolada, sense 
criteris objectius i malgastadora. A vegades és delicat 
prendre decisions que poden trencar amb una inèrcia 
contaminada quan aquestes afecten grups de persones 
veïnes del teu poble, però encara així és sorprenent el 
nivell de comprensió i acceptació que estem rebent per 
part de la majoria d’ells. Han fet seues les decisions 
encaminades a prioritzar el destí dels diners que anava 
dirigit  a altres fins, per a dedicar-ho ara a cobrir les 
necessitats més urgents i bàsiques de les persones: vi-
venda, menjar, material escolar, etc.

També volem aprofitar aquest espai per a agrair l’enor-
me suport que estem rebent en el nostre grup municipal 
per part de tècnics, auxiliars i resta de la plantilla de 
l’Ajuntament de Paiporta, perquè els polítics podem ser 
el “sistema d’inducció” per a que aquest “vehicle” tinga 
una direcció unívoca, però ells són el verdader “motor 
del cotxe”.

Grup Municipal POD-EU Paiporta

No han pasado ni dos meses de las 
elecciones y los aires de cambio que 
algunos abanderaban ya van dejan-
do al descubierto su olor a antiguo. 

El tripartito en el nuevo Gobierno municipal sigue en-
carnando la vieja forma de hacer política, la que habla 
de derechas e izquierdas, de rojos y azules, la que acaba 
saliendo caro al pueblo. La que cuando los partidos que 
están en la carrera por la conquista de las urnas pro-
meten adjudicarse sueldos modestos y cuando están en 
la oposición hablan de cifras en bruto, pero que cuando 
llegan al poder ya cambian el discurso, las cifras son ne-
tas y las promesas de buena voluntad caen en el olvido.

El verdadero cambio viene por hacer y defender pro-
puestas coherentes y sensatas, por ser valientes por 
fin. Como, por ejemplo, diciendo alto y claro que es 
indispensable abordar con urgencia una reforma del 
sistema educativo, que piense en una generación y no 
en una legislatura. Abordar un Pacto Autonómico de la 
Educación para garantizar que se estudie en valenciano, 
en español y en inglés por igual, en un equilibrio del 33 
por ciento, y en igualdad de condiciones para todas las 

familias y estudiantes. Recurrir a academias privadas 
y a realizar viajes al extranjero para dominar un nuevo 
idioma no está al alcance de todos los bolsillos y en este 
preciso momento el Gobierno de la Comunidad Valen-
ciana debe saber estar a la altura, apostar fuerte por 
el futuro y velar porque los ciudadanos puedan salir al 
mercado laboral con las mismas opciones y aptitudes 
que los vecinos europeos.

El plurilingüismo no debería ser un tema del que opinar, 
sino una realidad que diera paso a un mundo de opor-
tunidades para todos. En Ciudadanos (C’s) estamos con-
vencidos de que llegará el día en que no se discuta ni nos 
llevemos la manos a la cabeza porque algunos defenda-
mos estudiar en tres idiomas, en lugar de permitir una 
inmersión en una sola lengua que nos deja fuera de jue-
go a todos en un mundo como en el de hoy, en un mundo 
como este. Al menos, C’s ha llegado para proponer y po-
ner ideas sensatas y con visión de futuro sobre la mesa. 
Con compromiso, seriedad, constancia y valentía.

Grupo Municipal Ciudadanos

EL CAMBIO ES PARA VALIENTES

RENOVACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
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