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Sumari
Transparència.
Ja està en marxa el portal de transparència de l’Ajuntament de Paiporta, per a que veges en què es gasten
els diners públics. P6

Andrea i Maria.

Malnoms de Paiporta.
Comencem una sèrie que ens
servirà per descobrir com es diuen
les famílies paiportines. Història i
curiositat del nostre poble. P19

Paco Calatayud.
Analitzem la tendència en matèria de
mobilitat amb l’expert, que treballa
per a l’Ajuntament de València i viu a
Paiporta. P23

Coneix millor a les Falleres Majors
de Paiporta 2016, dues joves que
porten la festa en la sang, però també xafen el dia a dia del poble. P12-13

Xalet de Català.
Continuem el viatge pels llocs
emblemàtics i històrics amb
#DescObrimPaiporta, en aquesta
ocasió, del Xalet de Català, seu de
la regidoria d’Educació. P19

Programació nadalenca.
No et quedes a casa en Nadal.
L’Auditori t’ofereix cinema, circ i un
musical. P8
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La joventut reclama mesures per a acabar amb els
assassinats de dones amb motiu del 25N
Amb motiu del Dia Mundial contra la
violència contra les dones, l’alumnat
dels instituts de Paiporta es va concentrar a les portes de l’Ajuntament per a
reclamar la fi dels assassinats de dones a mans de les seues parelles i ex
parelles. En la concentració, una dotzena de joves van prendre la paraula.

sensació de maltractament. En l’acte
van participar, a més de centenars de
joves paiportines i paiportins, la corporació municipal al complet i les treballadores i treballadors de l’Ajuntament, així
com multitud de veïnes i veïns de Paiporta, concentrats a l’esplanada enfront
del consistori.

En els seus discursos, els joves alertaren de l’obstacle per a la igualtat que
suposa l’assassinat de desenes de dones cada any, que sumen un total de
800 des del 2003, quan es van encetar
els registres oficials. Així mateix, van
assenyalar l’educació com la clau per a
previndre aquesta tara social. Els i les
joves de Paiporta llençaren missatges a
totes aquelles persones maltractades,
en el sentit que no s’han de sentir soles,
que estan acompanyades, i que no han
de tindre por de denunciar a la mínima

Després dels parlaments, es va llegir el
nom de totes les víctimes de la violència masclista de l’últim any, noms que
estaven escrits en cintes morades que
seguidament es nugaren a la reixa d’entrada a l’Ajuntament. D’aquesta manera,
s’intentava que el seu record no s’esborre. També es va penjar una última cinta anònima, en homenatge a aquelles
víctimes no reconegudes pels registres:
les dones que se suïciden, els casos per
resoldre, i les i els acompanyants de les
víctimes que també han perdut la vida.

el nostre poble
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Últims detalls de l’Oficina
Anti-Desnonaments
Paiporta s’ha declarat lliure de desnonaments i, en breu,
posarà en marxa una oficina específica amb una persona
dedicada a assessorar en temes d’habitatge i mediar amb
les entitats bancàries
L’Ajuntament de Paiporta posarà en marxa en les pròximes
setmanes una Oficina Anti-desnonaments, en la qual hi
haurà una persona assignada per a assessorar legalment
a aquelles persones en risc de perdre sa casa, i també per
a intermediar amb les entitats bancàries que reclamen els
deutes per les hipoteques, o els llogaters. D’aquesta manera, s’intenta fer front a un problema social de primer ordre ja que, des que va esclatar la crisi econòmica, en l’any
2008, fins al 2012, ha provocat que hagen perdut el seu habitatge al nostre país unes 171.000 persones, segons dades
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).
A Espanya s’havien produït 37.608 desnonaments enguany
fins al mes de juny. El País Valencià ha sigut la comunitat
autònoma amb major nombre de llançaments en el primer
trimestre de 2015, amb un total de 1.687 en procediments
d’execució hipotecària, segons dades de l’informe ‘Efectes
de la crisi econòmica en els òrgans judicials’, publicat el
passat mes de juny pel Consell General del Poder Judicial
(CGPJ).

Etna Miró i Noelia Vargas guanyen
els màxims guardons del Premi
literari Carolina Planells
Dins dels actes del 25N, es va comunicar el nom de les
persones guanyadores dels premis Carolina Planells de
narrativa curta contra la violència de gènere, guardó literari que porta el nom d’una paiportina assassinada en un
crim masclista.
El jurat va decidir que, en categoria d’adults, el premi fóra
per a Etna Miró Escobar, de Lleida, per la seua obra ‘Nunca quisimos ser heroínas’. En categoria juvenil, el guardó
va recaure en ‘Diario de un maltratador’, de Noelia Vargas Caño, d’Ortuella, Biscaia.
El premi especial per al millor treball presentat per concursants de Paiporta en categoria juvenil fou per a ‘Tocant fusta’, de Carla Melgoso. En categoria d’adults, es
va declarar el concurs desert. Els guardons s’entregaran
dins de la Setmana de la Dona de Paiporta, el proper mes
de març. També, aleshores, es presentarà l’edició en paper dels relats guanyadors.

Paiporta reactiva el Consell
de la Dona
L’equip de govern de Paiporta ha decidit reactivar el Consell de la Dona, un organisme consultiu integrat per dones
de diferents àmbits de la vida paiportina que havia quedat
inactiu en els últims temps. Ara es recuperarà de la mà de
la regidoria de Benestar Social. El passat mes de novembre es va portar a terme l’assemblea per a refundar-lo, que
va comptar amb la presència de l’alcaldessa i presidenta
del consell, Isabel Martín, la regidora de Benestar Social i
vicepresidenta, Maribel Albalat, i la resta de dones que el
formen.
Entre elles hi ha una dona de cada partit polític amb representació a la corporació municipal (Partit Popular, Compromís, PSOE, Pod-EU i Ciudadanos), així com una de cadascuna de les associacions de Bolilleres, d’Ames de Casa
Tyrius, d’Alumnes del Centre de Formació de Persones
Adultes, de l’Associació El Barranc, l’Associació Paiporta
Humanitària (APAHU), i l’Associació del Comerç de Paiporta. També va assistir una representant d’UGT-País Valencià. Totes aquestes representants van estar en la primera
reunió, mentre que es va convidar a altres associacions per
a que participen.
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S’estrena el nou portal de transparència
L’Ajuntament oferirà informació detallada dels comptes, despeses i contractes

La ciutadania de Paiporta té al seu abast
des d’aquest 21 de desembre una nova
web de transparència, en la qual, amb
un sol clic, es podrà accedir a tota la informació institucional. S’inclouran els
comptes del consistori, les despeses,
els ingressos i els processos de contractació de personal i també amb empreses. El portal estarà accessible des
de la web paiporta.es/transparencia.
La creació d’aquest portal web s’emmarca dins del compliment de la Llei de
Transparència, aprovada l’any 2013, que
obliga a les diferents administracions a
rendir comptes davant de la ciutadania
per a aconseguir majors quotes de claredat en la gestió dels diners públics.
Totes les administracions públiques,
inclòs el Govern Central i els diferents
ministeris, les Comunitats Autònomes,
la Casa Reial, el Congrés o el Senat, el
Banc d’Espanya, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Poble, així com
diferents agències estatals, entitats públiques empresarials o fundacions del

sector públic han de fer públics els seus
comptes. Es tracta de garantir el dret
d’accés a la informació pública
A Paiporta, el nou equip de govern posa
en marxa el portal de transparència, que
estarà a disposició de la ciutadania amb
informació relativa a les diferents àrees
que es gestionen. Amb un disseny que
pretén facilitar la navegació, visual i intiuitiu, es penjaran els documents que
acrediten despeses, ingressos, processos de contractació, i tota la informació
institucional relativa al funcionament de
la institució i al moviment dels diners públics i a la seua relació amb persones i
empreses.
El nou portal de transparència de l’Ajuntament de Paiporta ha sigut una iniciativa de la regidoria de Transparència, Modernització i Participació Ciutadana, que
treballa per mostrar la gestió diària del
consistori a la ciutadania.
Aquest espai web funcionarà d’acord
amb la llei, és a dir, la informació que oferirà serà rellevant i no caldrà una petició

prèvia per a tindre-la, estarà actualitzada, i es publicarà de manera periòdica,
gratuïta i clara. Serà comprensible per
a la població, estarà estructurada i serà
accessible universalment, és a dir, també
per a persones amb diversitat funcional.
Torna l’Agenda 21, ferramenta
de participació ciutadana
Paiporta reactivarà des de principis de 2016 la implantació de
l’Agenda 21 a la localitat. Aquest
pla d’acció té com a finalitat aconseguir un desenvolupament sostenible en els àmbits econòmic,
social i mediambiental. En aquest
desenvolupament ha de participar
tota la població, que ha de decidir
el rumb de les polítiques i la gestió amb la seua participació en assemblees. Tot i que els processos
que comporta la implantació de
l’Agenda 21 es van iniciar fa anys a
Paiporta, el seu desenvolupament
havia quedat estancat, i ara es
pretén tornar-los a posar en marxa. L’Agenda 21 naix després de la
Cimera de la Terra, celebrada a
Rio de Janeiro l’any 1992.

el nostre poble
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Bona resposta de la comunitat educativa de Paiporta
en els primers dies de tràmits de #XarxaLlibres

La comunitat educativa de Paiporta
està responent de manera positiva als primers dies de recepció de
sol·licituds de les ajudes del programa Xarxa de Llibres. Amb aquesta
iniciativa, totes les i els alumnes tenen al seu abast 200 euros per a pagar els llibres de text. L’Ajuntament
de Paiporta ha fet també un gran
esforç logístic i organitzatiu per a
donar resposta a les aproximadament 3.000 sol·licituds que s’espera
rebre, en total, al final del procés.
De fet, l’Ajuntament ha habilitat totes les taules de l’oficina UNICA per
a gestionar aquestes ajudes, amb un
horari especial de 8.30 a 13.30 hores. El consistori invertirà un total de
90.000 euros per a fer front a la part
que li pertoca de Xarxa de Llibres.
També la Diputació de València i la
Generalitat Valenciana hi col·laboraran, cadascuna amb un terç del total
de les ajudes fins al 100%.
Ens els primers dies de tràmits,
s’havia cobert un 20% del total de
sol·licituds, és a dir, les esperades
per a les jornades inicials. Així mateix, el percentatge de demandes ha

oscil·lat entre el 99% d’alguns dies,
i el 105% d’altres, ja que existia la
possibilitat de gestionar al mateix
temps les ajudes dels germans i les
germanes.
Xarxa de Llibres és un programa impulsat per la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport que
té com a finalitat última universalitzar l’educació gratuïta, inclossos
els llibres de text. Al finançament
d’aquestes beques s’han sumat la
resta de les administracions, és a dir,
les diputacions i els ajuntaments. El
funcionament del sistema dictamina que, en aquest curs, les famílies

que presenten els tiquets de compra
dels llibres de text del seus fills i les
seues filles rebran fins a 200 euros
en dos trams, 100 al llarg del curs, i
100 més al finalitzar el mateix, quan
entreguen els llibres en bon estat al
centre educatiu.
En cas que els llibres estiguen deteriorats o inservibles, no es podrà
cobrar la segona part de les ajudes, una mesura pensada per a que
l’alumnat aprenga també a tenir cura
del material. Aquests llibres quedaran dipositats al centre per a que els
utilitzen els alumnes del curs següent de forma gratuïta.

L’Ajuntament de Paiporta
habilita de nou la compulsa
de documentació

Trobades amb el conseller Rafa Climent i la secretària autonòmica d’Hisenda

L’Ajuntament de Paiporta ha habilitat el servei de compulsa de tot
tipus de documents. Fins fa poc,
es validava documentació per a la
relació amb el propi Ajuntament i
altres administracions. Ara, tot el
veïnat pot acudir a compulsar, encara que abans serà informat de
l’abast de la vigència del segell.

Els regidors de Paiporta s’han
reunit en els últims mesos amb
responsables de l’àrea econòmica de la Generalitat. La regidora
d’Hisenda, Beatriz Jiménez, fou
rebuda per la secretària autonòmica de l’àrea, Clara Ferrando, i
pel conseller Rafa Climent per a
tractar temes d’economia local
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Passen i vegen!
Circ, musicals i cinema en la programació cultural de l’Auditori per al Nadal

L’Auditori Municipal de Paiporta ofereix
una variada programació per al Nadal.
Hi haurà circ, cinema i un musical per a
que els més joves (i els que no ho són
tant) gaudisquen d’unes merescudes
vacances. Passen i vegen!
Acrobàcies, malabarismes, vols, però
també pallassades, família i molt d’humor és el que oferirà l’espectacle ‘La
família Romanesku’ el proper dia 28 a
l’Auditori Municipal de Paiporta. Aquest
espectacle valencià, encara que amb
personatges d’aparença d’acabar d’arribar de l’est d’Europa, posarà sobre l’escenari tota l’espectacularitat i la màgia
del circ.
Un dia abans de l’arribada d’aquesta colla embogida, l’Auditori obrirà les portes
per a una sessió de cinema amb ‘Hotel
Transilvania 2’, la segona part d’aquesta
no menys embogida colla de monstres,
que continuen amb les seues aventures, ara, en un campament al que haurà
d’acudir el fill del Comte Dràcula, que no
acaba de trobar la seua vocació d’espantar a les criatures. El preu de la projecció serà de 3,50 euros, i les entrades es
poden adquirir dues hores abans de les

projeccions, programades per a les 17.00
hores i per a les 19.00 hores.

través d’internet, en la pàgina web www.
instanticket.es.

A més d’aquesta pel·lícula i del circ,
també hi haurà espai a l’Auditori per a un
clàssic de la literatura en la seua versió
musical, amb ‘El libro de la selva’, el dimecres 30 de desembre. Actors i actrius
caracteritzats donen vida a aquesta emocionant aventura plena de tendresa que
conserva el sabor especial dels contes
de sempre. Les localitats per a la funció
es podran adquirir a 6 euros en taquilla
a partir de les 16.00 hores, i també a

Aquestes tres activitats tanquen la programació cultural de l’Auditori Municipal
de Paiporta, que ha vist al llarg de la tardor teatre, amb ‘Penev’, de La Teta Calva,
o ‘Matant el temps’ de La Dependent. A
més, s’ha pogut escoltar música de les
dues bandes locals, la Primitiva i la Unió
Musical, unides en el Dia de la Música, el
passat 31 d’octubre, i també de cantautors, com Andreu Valor, o de reinterpretació dels clàssics, amb ‘Carmen alla brass’.

Derogades les tarifes de l’Auditori
per a les associacions del poble
La junta de govern de l’Ajuntament
de Paiporta, a instàncies de l’àrea
de Cultura, va decidir en novembre
la reducció del 100 % de la tarifa per
l’ús de l’Auditori Municipal a les associacions i entitats educatives locals.
Fins ara, aquestes entitats havien de
pagar el 50% del seu preu a partir
del segon ús anual. A partir d’ara,
aquestes entitats i associacions tindran lliure l’ús privatiu de l’Auditori i
dels equips tècnics associats.

el nostre poble
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Les bandes de Paiporta guanyen protagonisme
Després d’un 2015 intens en què les bandes de
Paiporta, la Unió Musical i la Banda Primitiva, han
estat protagonistes de les festes i de la programació cultural, ara també mostren la seua cara més
solidària amb el concert de la Banda Juvenil de la
Unió i la coral del CEIP Lluís Vives en favor d’ALDIS.
La Unió Musical i la Banda Primitiva de Paiporta han
estat protagonistes destacades de la programació
cultural de la localitat els últims mesos. Per al record va quedar el concert conjunt que van oferir el
Dia de la Música, el passat 31 d’octubre, amb un ple
absolut a les grades de l’Auditori Municipal i dos repertoris interpretats amb mestratge.
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A més del seu paper d’escoles de música i d’enriquiment cultural de la vida paiportina, aquestes agrupacions també tenen una cara solidària, que cristalitzarà aquest 21 de desembre a les 17.30 hores a
l’Auditori, amb el concert de la Banda Juvenil de la
Unió Musical en col·laboració amb la Coral del CEIP
Lluís Vives en favor d’ALDIS Paiporta.

suggeriments de la Biblioteca Municipal

LA GUERRA NO TIENE
NOMBRE DE MUJER
Svetlana Alexiévic
Premi Nobel de Literatura 2015

NO ME DEJES
Màxim Huerta

LOS BESOS EN EL PAN
Almudena Grandes

CARTA A LES MEUES NÉTES
Eduard Punset

EL SECRETO DE LA MODELO
EXTRAVIADA
Eduardo Mendoza

EL RETORN DE L’HONGARÈS
Anna Moner
Premi de Narrativa Alfons el
Magnànim

TOTA LA TERRA ÉS DE VIDRE
Joanjo Garcia
Premi de Narrativa Antoni Bru

HOMBRES DESNUDOS
Alicia Giménez Bartlett
Premi Planeta

EL REGRESO DEL CATÓN
Matilde Asensi

BARBARITATS VALENCIANES
Xavi Castillo i Lalo Kubala

LLUITANT CONTRA L’OBLIT
Laura Ballester

EL LIBRO PROHIBIDO DE LA
ECONOMÍA
Fernando Trias de Bes

10

PAIPORTA

Gala de l’Esport, reconeixement a un any d’esforç
Un any més, Paiporta va celebrar la
Gala de l’Esport, un reconeixement
a l’esforç dels esportistes locals
durant l’últim any. Entre els guardonats, gran presència de dones i la
demostració de que hi ha bon planter
en taekwondo i patinatge artístic.

Zaira Martínez i Isabel Martín, amb els premis locals: Sandra Cabel, Iván Soriano i Carla Allueva.

Maribel Albalat i Amparo Ciscar, amb Miguel Gil.

Bea Jiménez i Alberto Torralba, amb Manolo Rodríguez.

L’acte va omplir l’Auditori Municipal.
Un any més, es va convertir en la gran
reunió de l’esport paiportí, que va
comptar amb dos convidats de luxe,
l’atleta paralímpic campió del món
David Casinos, elegit com a exemple
de superació, i el campió del món de
moticiclisme, ‘Champi’ Herreros.

Zaira Martínez, amb els millors esportistes locals.

Isabel Martín i la família de Ramón Martí.

Vicent Ciscar, J. Antonio Salvador, i ‘Champi’ Herreros.
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La Quarta i Mitja marató pren els carrers
L’edició 23 de la Quarta i Mitja marató de
Paiporta-Picanya va omplir d’esport i convivència els carrers d’ambdues localitats.
L’eixida i l’arribada es van establir a la Plaça
Major, una mesura que acosta la carrera al
cor de Paiporta i la fa més visible
La prova, organitzada en col·laboració entre el Club Atletisme Paiporta i el Club Camesllargues de Picanya, va congregar a vora
2.000 corredores i corredors, malgrat el canvi de data obligat per les Eleccions Generals.
Quant als resultats, els guanyadors de la Mitja marató foren, en homes, Iván Robles, i Maria Antonia Serrano, en dones. En la Quarta,
el guanyador fou José Luis Arenas, mentre
que en dones s’imposava Sandra Muñoz.
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TRES DONES DE PAIPORTA PER AL 2016
“El Segle XXI ha de ser el de la igualtat entre dones i homes”

Les dones continuen lluitant per la igualtat, una fita que encara no han aconseguit en molts aspectes de la vida. Les
estadístiques parlen de salaris més baixos que els homes i menor presència en
càrrecs de responsabilitat. A Paiporta hi
ha milers de dones treballadores, dins i
fora de casa, emprenedores, lluitadores
incansables que són un exemple de la
tasca callada per la igualtat. Tres que podrien exemplificar-les són Marta Contel,
Pilar Mateo i Karmen López. La primera,
dissenyadora i il·lustradora, la segona,
empresària emprenedora, creadora de la
marca Insefly, i la tercera, única directora
i propietària d’un club de motociclisme.
Estem molt lluny de la igualtat?
Marta Contel (MC).- En el disseny i la
il·lustració hi ha menys desigualtat que
en altres àmbits, com els esports. Quan
jo vaig estudiar la carrera, diria que estàvem al 50 %. A l’hora de demanar-te un
disseny, es pensa que un home ho farà
millor. Pel fet de ser dona, alguns creuen
que no tenim tanta idea.

Pilar Mateo (PM).- Cal buscar també l’explicació d’açò que conta Marta en la història. Durant segles, les dones no podien
signar un quadre. Això ha anat canviant.
A mi m’agrada molt el món de l’art i, des
de fora, veig que estan millor valorats els
homes que les dones, encara hui. Que
estan més cotitzats els artistes que les
artistes.
Passa igual en el món de l’empresa?
PM.- És un poc diferent, sobre tot, en
generacions més recents, que comparteixen ideals, i crec que sí que hi ha més
igualtat. Però si parlem de l’art, pense
que la dona no està tan valorada com
l’home a l’hora de cotitzar la seua obra.

Marta Contel:

“Pel fet de ser dona,
alguns creuen que no
tenim tanta idea de
disseny o il·lustració”

I en les motos, Karmen?
Karmen López (KL).- En el món de les
motos, ens conceben com a ‘paraigüeres’ (hostesses que aguanten els paraigües). Però hi ha xiques que estan molt
ben preparades, que corren el Mundial,
com María Herrera o Helena Rosell que
ha sigut campiona d’Europa femenina,
i ha corregut en el Mundial de Moto 2.
Però ens contracten bàsicament per a
temes administratius. Que una dona dirigisca un equip no s’ha vist mai.
PM.- Jo crec que les dones estem marcades per la nostra història. Ens ha costat molt arribar fins a ací. Pensem que
fa ben poc no podíem tindre un compte
corrent, i fórem cremades per reivindicar els nostres drets laborals. Els canvis
són molt lents. Però estem millor preparades, i crec que el Segle XXI ha de ser
el nostre segle. Encara queda molt per
lluitar.
També en la ciència es nota?
PM.- Sí, i torne a la història. Si hi ha ha-

el nostre poble 13

gut 200 premis Nobel de química, tan
sols 8 eren dones. I sempre que han sigut per a dones, han estat compartits.
Hi ha molta diferència. Jo era molt jove
quan vaig començar amb el meu projecte, i sempre miraven coses com si eres
molt jove, si eres mona... En llocs molt
masculins, sempre et miren com a dona.
I hem de competir molt, encara que també som molt competitives. Segurament
li passarà a Karmen també. Les dones
hauríem d’eixir en les mateixes condicions que els homes.

a fer front. He vist campanyes virals en
què grans artistes i cares molt conegudes s’han caracteritzat com dones maltractades, per exemple, Madona. Això pot
ajudar a fer visible el problema. Però si
no ens unim, no ho aturarem.

MC.- Jo també ho he notat, i és com que
primer et posen a prova, abans de valorar la teua capacitat de treball.

KL.- En motociclisme correm junts!

Què creieu que és necessari per a acabar amb la violència masclista?
PM.- Jo ho tinc molt clar. Igual que ha
passat a París, que han matat a més de
100 persones en diferents atemptats i el

Pilar Mateo:

“Hauríem de declarar
una guerra global
contra els covards
que maltracten”
president ha dit que això és una guerra
oberta contra França, hem de pensar que
a Espanya han mort en els últims anys
700 dones. Si el president Hollande ha
declarat una guerra per 100 persones,
nosaltres deuríem declarar una guerra
global contra aquests covards i assassins
de dones. Els hem de combatre, i ho hem
de fer amb les nostres armes: unint-nos
i, per descomptat, no amb armes bèl·liques, però que sàpiguen les dones que
no estan soles.
MC.- Estic d’acord amb Pilar, i crec que
ja s’estan creant molts grups de dones
amb afinitats, que els agrada algun esport. Tinc una alumna que un dia em va
dir que li agradava el futbol. Però no entrenava perquè els pares no la deixaven,
per ser dona. Em va donar molta pena.
Afortunadament es creen equips, grups,
en la vida real i en les xarxes socials. Que
al remat ens uneixen.
KL.- Pense que s’hem de juntar, que ens
hem de donar suport entre nosaltres per

I els homes, quin paper han de jugar?
PM.- Això és una guerra, i per a guanyar-la ha de participar tot el món.
M’agrada pensar que el dia de demà estarem homes i dones junts, que jugarem
junts, que correrem junts.

PM.- Clar, eixa és la via de la igualtat. Si
fem ghettos, ens allunyarem més els uns
dels altres.
Què els diríeu a les joves que comencen
a patir ja maltractaments?
PM.- Jo els podria donar consells als
seus pares i a les seues mares. El paper
de la família és molt important. Des de
fora, dóna la impressió que falta diàleg.
Jo amb els meus fills he parlat moltíssim, he viatjat molt i he passat moltes
temporades fora de casa, però tinc una
gran complicitat amb ells, hem parlat
de tot. Saben què són els valors. Ací al
nostre país, em dóna la impressió que
s’ha passat a un llibertinatge excessiu, a
una permissivitat que no és positiva. Què
passa? Que no se’ls ha sabut explicar el
que significa un maltractament. Quan a
una xiqueta li diu la seua parella que on
està, o té zels, se li ha d’explicar el que és
maltractament i el que no. La clau està
en l’educació.
KL.- Estic treballant últimament en un
institut, i veig barbaritats. No puc entendre el poc respecte que hi ha entre companys, i als professors. Em costa entendre com poden assistir així a les classes.
Per al 2016, què creieu que deuria passar per a avançar cap a la igualtat?
PM.- La part legislativa i política deuria
anar encaminada en eixe sentit. M’agradaria que s’acceptara a les dones en llocs
de major rellevància. El problema és que
la dona no ha tingut les mateixes oportunitats perquè ha tingut factors que li
impedeixen ser emprenedora. Per exemple, la maternitat. Això fa que pugues ser
emprenedora, però més tard, i aleshores
pareix que no tingues lloc. Les ajudes,

per exemple, estan enfocades a camps
concrets, i a gent més jove.
KL.- Jo posaria el focus en la igualtat
econòmica. Les dones sempre som les
que menys cobrem. Tal volta estem millor preparades, o igual, però sempre
guanyem menys. Et donen la palmadeta
en l’esquena, i ja està.
PM.- Fixeu-vos també en els polítics: la
majoria són homes. Tots els líders dels
partits són homes. Hem de ser molt
competitives, perquè hem de competir el
doble.

Karmen López:

“Per al 2016, posaria
el focus en la igualtat
econòmica; sempre
cobrem menys”
No serà fàcil aconseguir eixa igualtat...
PM.- Jo tinc clar que no ens ho van a regalar, que ens costarà, I que eixe cost ha
de ser assumit en part per nosaltres, les
dones. I hi ha riscos. Res arriba caigut
del cel. Els homes han aconseguit moltes coses, també assumint riscos.
La responsabilitat compartida també
vos inclou a les dones, heu fet alguna
cosa malament?
PM.- Hi ha dones que han estat còmodes en un segon pla. En el projecte per a
dones emprenedores majors de 45 anys
que hem encetat ací ho hem vist molt. La
que volia entrar i ser microempresària,
havia de pagar-se la quota d’autònoma,
i no pensàvem fer res il·legal. Ser autònoma suposa un risc, i vol dir que tots els
mesos has de pagar a Hisenda. Algunes
deien que no, que preferien fer-ho il·legal, però nosaltres no, eixa és la diferència. Guanyarien més de l’altra manera,
però no estaven ací per a obtindre un
sobresou. Vas a ser microempresària. La
igualtat s’aconsegueix amb risc, com han
fet els homes també. I amb coneixement.
KL.- Quan em vaig comprar l’equip de
motos, si s’arriba a enterar mon pare...
era inconcebible per a ell, que em gastara gran part dels estalvis de la meua vida
en una moto, un motor, i quatre peces de
recanvi. Però volia demostrar que era capaç d’aconseguir-ho.
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Continuen les trobades de la regidoria de Cooperació
Social i Voluntariat amb entitats beneficoassistencials
La regidoria de Cooperació Social i Voluntariat manté les reunions periòdiques amb les entitats beneficoassistencials
de Paiporta, Creu Roja i Cáritas, i continua amb el procés de
creació de la ‘Mesa de Cooperació Social’.
A la segona reunió del passat mes de novembre, proposada
per la regidora de l’àrea, Isabel Martínez, van assistir tècnics
de Creu Roja i Cáritas Paiporta. Tant les entitats com el servei de Benestar Social de l’Ajuntament treballen diàriament
oferint assistència a la població en risc de pobresa i exclusió
social amb diverses ajudes o intervencions, que han sigut ampliades en el ple del passat mes de novembre.
Des d’aquesta ‘Mesa de Cooperació Social’ comencen a identificar-se els recursos de les entitats per tal d’unir esforços en
l’atenció i protecció de les persones, donada l’actual situació
econòmica de desenes de famílies paiportines.
Dins de la metodologia de treball, i com a activitats de valoració, es va començar a treballar sobre l’estudi de la realitat
social del poble. També es va posar la primera pedra per a
un treball que permeta reintegrar de nou a aquestes famílies
plantejant projectes de formació i reinserció que els permeta
tornar de nou a l’autonomia personal.

Paiporta destinarà 7.000 euros
addicionals a Creu Roja i Cáritas
Paiporta destinarà 7.000 euros addicionals a les organitzacions Creu Roja i Cáritas Paiporta gràcies a l’acord al que ha
arribat l’equip de govern amb l’Associació Paiporta Humanitària (APAHU), que no ha pogut portar endavant el seu projecte d’enguany i va acceptar la proposta de l’equip de govern
de destinar l’ajuda a les altres dues organitzacions.
APAHU té una una llarga trajectòria en cooperació i és col·laboradora de campanyes de tant d’èxit com ‘Vacances en pau’,
que permet als xiquets i xiquetes del Sahara Occidental passar
setmanes a terres valencianes i rebre atencions que no poden
tindre al desert.
Però enguany, l’associació no ha pogut portar a terme aquesta iniciativa per problemes tècnics i, com que la subvenció és
nominativa, i amb l’objectiu que no es perden aquests diners
destinats a cooperació social, es va proposar al ple que aquesta quantitat vaja a mans de Cáritas i Creu Roja. La intenció de
l’equip de govern és que els diners que no pot rebre APAHU
arriben a la ciutadania més necessitada de Paiporta gràcies
a aquesta modificació. La moció fou aprovada per unanimitat.

La Mesa definirà per a l’inici de 2016 una “carta marc” que
contemple la política de gestió conjunta per començar amb les
activitats coordinades d’intervenció i execució amb les famílies
necessitades de Paiporta. Amb aquest document, administració i entitats començaran a treballar de manera coordinada
per a atendre a la població més necessitada.
La ‘Mesa de Cooperació Social’ avança, i tant les entitats Creu
Roja i Cáritas com des del servei de Benestar Social es pretén
poder arribar a “fer camí junts i treballar per les persones”,
afirma la regidora de Cooperació Social i Voluntariat, Isabel
Martínez.

Desmercantilització dels serveis socials
Desmercantilització i Municipalisme. Així va definir la
nova línia dels serveis socials el director general de
Planificació, Gustavo Zaragozá, en una reunió amb el
primer tinent d’alcalde de Paiporta i regidor d’Ocupació i Comerç, Vicent Ciscar, i la regidora de Benestar
Social, Maribel Albalat, el passat mes d’octubre.
Reunió amb la directora general d’Inclusió
Paiporta es va declarar ciutat-refugi per als desplaçats sirians. També s’estudia entrar en la xarxa
d’atenció a persones migrants, temes tractats en la
reunió de la regidora Maribel Albalat amb la directora
general d’Inclusió Social, Elena Ferrando.
Puja fins un 45% el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)
L’Ajuntament de Paiporta ha augmenta el Servei
d’Ajuda a Domicili (SAD) fins a un 45% i ha diversificat
les modalitats del mateix. Aquest servei està destinat
a persones i famílies de Paiporta amb dificultats per a
la realització d’activitats bàsiques que pretèn fomentar la seua autonomia, possibilitar el manteniment a
l’entorn i permetre que puguen viure a sa casa el major temps possible.
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Pugen les ajudes d’emergència
L’equip de govern promou la moció que les amplia i en facilita l’accés

L’Ajuntament de Paiporta va decidir
en el ple municipal celebrat el passat
mes de novembre ampliar les ajudes
d’emergència per a la població més
necessitada. A petició de l’equip de
govern, es va aprovar per unanimitat
de tots els grups una modificació de
l’ordenança que regula la concessió
d’aquestes ajudes que elimina restriccions i facilita l’accés a les prestacions.
En concret, s’amplien les ajudes a l’alimentació i per a bolquers i estris bàsics,
se suprimeix el màxim per a l’alimentació infantil de 0 a 12 mesos, i s’augmenten els mesos en què es pot percebre
la renda bàsica municipal. En l’àmbit
de l’habitatge, pugen les ajudes anuals
per al lloguer o la hipoteca, i s’elimina
la necessitat que hi haja un expedient de
desnonament per a concedir-la.
Gràcies a la nova ordenança, s’elimina
també el màxim d’ajudes per a subministraments bàsics i reparacions menudes, el màxim de 10 mensualitats per a
la guarderia, i augmenta l’ajuda per a
equipament de la llar.
Totes aquestes mesures s’emmarquen,
segons va explicar la regidora de Benestar Social, Maribel Albalat, en una
aposta clara del nou equip de govern
en reforçar l’àrea que presta ajuda a les
persones més necessitades. El departament s’ha reforçat en personal i en mitjans, i s’està agilitzant la tramitació de
centenars d’expedients que es trobaven

en llista d’espera. S’estudia també la
fòrmula per a abreviar els tràmits burocràtics i facilitar la concessió de les
ajudes d’emergència.
D’altra banda, Maria Isabel Albalat, juntament amb el primer tinent d’Alcaldia i
regidor d’Ocupació i Comerç, Vicent Ciscar, es van reunir recentment amb els
responsables de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) per tractar
la situació del grup d’habitatges socials
del municipi. En la reunió es tractaren
les dificultats que afecten a les famílies
en el pagament dels lloguers. En aquest
sentit, els responsables de l’EIGE van
informar que s’han previst noves fórmules per als procediments de reconeixe-

ment de deute i bonificacions que facilitaran l’abonament al veïnat. Així mateix,
la Directora General va informar de la
previsió de noves actuacions de millora i
reparacions durant el proper any.
Per part de la regidora de Benestar
Social es va comunicar que, aprofitant
la millora de l’Ordenança d’ajudes de
Serveis Socials referida anteriorment i
la millor dotació de personal en Serveis
Socials, s’establirà un Pla d’Acció Comunitària per a oferir el màxim suport
a les famílies més necessitades. Ambdues representacions van acordar establir reunions informatives amb les comunitats de veïns i l’Associació de Veïns
L’Horta-Zaguan.
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Paiporta s’adhereix per primera vegada en la seua
història a la Setmana Europea de la Mobilitat
En aquest 2015, Paiporta s’ha adherit per primera vegada
en la seua histròria a la Setmana Europea de la Mobilitat.
Aquesta campanya a nivell continental està pensada per a
conscienciar a la població de la necessitat de fer les ciutats
més amables per als seus habitants amb l’ús de mitjans de
transport públics o no contaminants, cas de la bicicleta.
La regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat va organitzar els actes el passat mes de setembre, en coordinació amb la Policia Local de Paiporta, els centres educatius, i
altres entitats. “L’organització de la setmana de la mobilitat
sostenible va en línia amb la nostra idea d’una ciutat com a
lloc de convivència i pensada per a que les persones amb la
mobilitat reduïda o els xiquets i xiquetes puguen moure’s de
forma còmoda i segura”, ha explicat el regidor d’Urbanisme,
Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val.
Entre els actes de la la setmana es va celebrar una xerrada
a càrrec de Paco Calatayud en què s’explicà què és el Pla de
Mobilitat Sostenible, un passeig a peu per la ruta saludable
interurbana número 4 , el ‘Dia de la bici’, amb una matinal de
bicicletes i patins en ruta per Paiporta, i altra xarrada sobre
‘Seguretat en la conducció’, que oferiren membres de la Policia Local a l’Autoescola Amunt. Per últim, es va celebrar el
‘Dia Sense Cotxe’, jornada en què es tallaren diferents carrers
del centre de la localitat, i en què la Policia Local va patrullar
a peu. . Durant tota esta jornada, l’accés a Metrovalencia fou
gratuït per tal d’afavorir la iniciativa.

A prova una màquina
agranadora de més capacitat

Nou tractament amb vinagre
per a les males herbes
L’Ajuntament de Paiporta ha iniciat un nou tractament experimental per a combatre les males herbes de parcs, voreres i
jardins. Es tracta de la utilització de vinagre de remolatxa en
un percentatge concret com a herbicida natural, i també de
l’ús d’un bufador que crema aquestes plantes fins a l’arrel i
evita la seua reproducció.

Al llarg de les últimes setmanes s’està provant una nova
màquina agranadora amb el doble de capacitat que les antigues, ja obsoletes i amb infinitat de problemes mecànics de
difícil i cara solució. La nova màquina està articulada, té un
millor angle de gir, i compta amb un tercer braç agranador
que augmenta la seua eficiència a l’hora de netejar racons
on models menys complets no arriben.

El vinagre és un producte d’ús habitual per a acabar amb
les herbes no desitjades en l’agricultura ecològica. Des de
l’Empresa de Serveis de Paiporta (ESPAI) s’estan portant a
terme aquestes proves a tota la localitat amb l’objectiu de
fer el combat contra les males herbes de forma més barat,
sostenible i respectuosa amb el medi ambient, després de
la moció aprovada per unanimitat en el ple del passat mes
d’abril que determinava la finalització de l’ús d’herbicides
químics amb glifosat, que resulten perillosos per a la salut.
El lleuger olor a vinagre que pot detectar-se en parcs i jardins és per aquest motiu.
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“Se’ns ha de donar una oportunitat a la gent jove”
Andrea Puig i Maria Plaza, Falleres Majors de Paiporta

Andrea Puig i Maria Plaza afronten la
recta final del seu regnat com a Falleres Majors de Paiporta. Ambdues joves
viuen la festa amb intensitat, i coincideixen en que han complit un somni.
Més enllà del càrrec, hi ha dues xiques
amb somnis, inquietuds, devoció i responsabilitat. Andrea, la major, estudia
Belles Arts i es prepara per a ser artista
fallera. Maria somia amb ser advocada.
Xarrem amb elles de la festa i d’algunes
coses que sobrevolen el dia a dia de la
joventut actual.
Com porteu el vostre regnat?
Maria Plaza (MP).- A mi m’està agradant
molt, m’ho estic passant molt bé. Ser
Fallera Major de Paiporta era un somni.
Andrea Puig (AP).- Jo també estic molt
contenta, tenia una espineta amb açò
de ser Fallera Major i, com deia Maria,
és un somni complit. Pot sonar a tòpic,
però és això, una il·lusió complida.
D’on vos ve l’esperit faller?
MP.- En el meu cas, en part ha sigut per
tradició familiar, i també perquè jo volia ser-ho. Els meus pares estaven molt
il·lusionats.
AP.- A ma casa ningú ha sigut faller
excepte jo. Una germana de ma mare

sí que fou Fallera Major Infantil de Paiporta, i jo tenia il·lusió de ser-ho també.
Però no ho vaig aconseguir, i crec que
finalment ho he sigut per pesada.
Què vos agrada més de la festa?
MP.- L’ofrena de flors a la Mare de Déu, i
la missa. És una molt emocionant.
AP.- El que més m’impacta és l’ambient
que es respira la setmana fallera. És
com si estigueres en altre món. Ni els
carrers són com sempre, ni la gent es
comporta com sempre... Es respira un
ambient de germanor. És especial.
I el que menys vos agrada?
MP.- A mi m’agrada tot, no sabria dir-te.
AP.- Hi ha un punt de la festa en què
pots arribar a saturar-te. Crec que has
de tindre molt clar per què estàs ací. Si
no, t’angoixes, et fan mal els peus, i no
pots més.
Com veieu la situació dels i les joves joves actualment?
AP.- Veig a la gent un poc desanimada.
En la televisió sempre es parla del mateix, de la crisi. Tu estàs estudiant i saps
que, després, segurament, no tindràs
treball. O hauràs d’anar-te’n fora. Jo
mateixa estic estudiant un cicle enfocat

a les falles i l’escenografia, que serà la
que em donarà opció a anar-me’n fora si
no trobe res del que m’agrada.
Què podeu aportar la gent jove per a
canviar les coses?
AP.- La societat en general té un poc
mal mirada a la gent jove. Es pensa que
perquè una persona acabe d’eixir de
la carrera o el cicle, no té experiència
i ho farà malament. I no. Tan sols se li
ha de donar l’oportunitat de demostrar
que val. Sense anar més lluny, l’any que
Maria va ser Fallera Major Infantil de la
nostra falla (Sant Antoni), va plantar un
artista que no ho havia fet mai, Iván Tortajada. I hui en dia és un artista molt important. Això és una mostra de que s’ha
d’apostar per la gent jove.
Tu com ho veus, Maria?
MP.- Ho pensem, però entre nosaltres
no ho solem parlar, de la crisi Ho veig
difícil, que estigues molt de temps estudiant i després no trobes feina. Depèn
de moltes coses. Iván Tortajada, per
exemple, sempre que ha fet una falla
ha guanyat el primer premi de la seua
secció. I ara està a València, en secció
especial. Se’ns ha de donar una oportunitat perquè, encara que parega que no,
es pot confiar en els joves.
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Malnoms de Paiporta

Els malnoms o sobrenoms són part de la nostra cultura
popular, durant una època la gent era més coneguda
pel seu sobrenom que pel seu propi nom. En l’actualitat açò està despareixent, i per aquest motiu des de
l’Ajuntament es vol recuperar part d’aquesta memòria
oral dels nostres majors, que sens dubte forma part de
la nostra història com a poble.
Els sobrenoms en general solen sobreviure al llarg de
quatre generacions i segueixen unes pautes molt similars a tot arreu, per açò us recomanem la lectura de
l’article “Malnoms Valencians del segle XIX” de Joaquín
Martí Mestre en el qual es fa una exhaustiva, i alhora
interessant classificació del seu origen.
Hui comencem amb:

Antonio Salvador Albert
conegut a Paiporta com TONI EL NEGRE
A ell li ve el malnom de la seua mare, Teresa La Morena
de Gorra, que va ser sobrenomenada així, pel color de
la seua pell, evidentment era molt morena igual que
ell. Antonio va tenir tres fills, Rafa, Toni i Enrique, els
dos primers més semblats a ell han heretat el seu sobrenom, no obstant açò Enrique que s’assembla més
a la família de la seua mare no se li coneix tant per
aquest sobrenom.
Les característiques físiques com el color de pell, el cabell o fins i tot les dimensions del cos eren en ocasions
determinants a l’hora de sobrenomenar a algú, i este
és un dels molts exemples que hi ha a Paiporta i que
anirem veient.

Carmen La Tarina i Amparo Rua.

Antonio El Barrendo i la seua dona
Carmen Sabater.

Carmen Tarín Tarín
coneguda a Paiporta com CARMEN LA TARINA
El seu malnom procedeix del seu cognom, moltes vegades hi havia la tendència de sobrenomenar a una
persona o família pels respectius cognoms ja fora de la
mare o del pare, i en general s’adaptaven al sexe de la
persona; de Tarín a Carmen la Tarina.

Antonio Benlloch Tarazona
conegut a Paiporta com ANTONIO EL BARRENDO
A ell li ve el malnom d’un oncle solter que tenia, que
es deia José Benlloch i que era un enamorat dels bous,
sobretot dels bous berrendos, que són un tipus de bou
amb pelatge de color blanc amb taques uniformes d’un
altre color, que pot ser negre o roig. Per açò se li anomenava José el Berrendo i Antonio ho va heretar. Foneticamente la -e inicial moltes vegades es va obrint i
es transforma en –a, per aquest motiu va passar a Barrendo.
Les aficions de les persones, els seus gustos per animals, plantes etc, s’han utilitzat moltes vegades per a
crear un malnom.
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Toni El Negre, el dia de les seua boda amb Natalia Martínez l’Ambrosia.
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#DescObrimPaiporta
Xalet de Català

El paisatge agrari de Paiporta estava fortament marcat per la dualitat, dos són els espais clarament
definits, el secà i l’horta. Denominacions que hui dia perduren per a
referir-se a les diferents parts del
poble.
A finals del segle XVIII podríem dir
que Paiporta era una població eminentment de secà, però els canvis
climatològics i les possibles malalties en els cultius, com la filoxera a
principis del segle XIX, van afectar la
producció i van impulsar als agricultors a la introducció de l’agricultura
de regadiu. La taronja es va convertir en un dels cultius per excel·lència, apareixent com a conseqüència
directa una gran quantitat de magatzems dedicats a l’explotació i a
l’exportació de la mateixa.
Paral·lel a aquest procés, la recol·lecció de la fulla de morera, així

com la cria del cuc de seda era un
fet habitual en la Paiporta de principis de segle XX. Així es van instal·lar una sèrie de xicotets tallers
dedicats al sector tèxtil i que amb
el temps es van anar convertint en
fortes empreses, com la de José
Bartual Castellets, fundada en 1940
situada actualment en el Polígon
industrial la Mina. Es tracta d’una
empresa de tercera generació dedicada als teixits de Jacquard d’estil
clàssic per a tapisseria i indumentària valenciana.
Més antiga és la fábrica de Rafael
Catalá fundada en 1770, però que es
va instal·lar a Paiporta en 1897, al
capdavant Rafael Catalá Fayos. Des
d’ací es dedicaven a la manufactura
de filats i teixits de seda com l’espolí. En 2003 el seu net Rafael Catalá,
trasllada la fàbrica a Albuixec, tancant l’antiga de Paiporta.

La fàbrica es trobava pegada al
Xalet de Català en el carrer València
número 6, era la casa d’estiu de la
família. Aquesta es va construir en
1920 per Bautista Tarazona Tarazona. Presentava el següent esquema:
una sola planta en la qual es distribuïen totes les dependències de la
casa, murs de rajola revocats amb
ornamentació historicista, com en
molts altres edificis de la població,
i amb una sostrada a dues aigües.
Al voltant de l’edifici un jardí propi
d’aquest tipus d’edificacions que
va tenir, fins i tot, piscina, que amb
posterioritat es va cobrir.
A finals de la dècada dels anys 80,
l’inmoble és adquirit per l’Ajuntament, i es condiciona per a les noves
necessitats, en aquells moments es
va dedicar a Casa de la Joventut. En
l’actualitat es troba situat el gabinet
psicopedagògic de l’Ajuntament.
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Les famílies amb majors dificultats econòmiques
tindran bonificada la taxa de fem a Paiporta
El ple de Paiporta va aprovar el passat mes d’octubre una
bonificació del 100 % en la taxa per recollida de fem a les famílies amb major dificultats econòmiques. La mesura s’engloba dins de la modificació de les ordenances municipals, que
també inclou canvis en l’impost de vehicles, i en la taxa pel
servei de proves i expedients de selecció de personal, entre
d’altres. L’equip de govern va votar a favor de les modificacions, mentre que els grups de l’oposició donaren el seu suport a algunes, i en rebutjaren i s’abstingueren en altres.
Estaran exempts de pagar la taxa de fem les famílies monoparentals amb ingressos anuals inferiors a 10.200 euros, les
persones jubilades amb una renda per càpita inferior als 6.500
euros (10.200 euros en el cas que visquen sols), i les famílies
en què dos o més membres estiguen a l’atur. Per a la resta
de persones, la taxa s’incrementa en un 25%, és a dir, uns sis
euros a l’any. La regidora d’Hisenda i Administració General,
Beatriz Jiménez va basar la moció en la necessitat de mantindre el nivell d’ingressos de l’Ajuntament per a seguir prestant
tots els serveis i fins i tot millorar-los.
Jiménez va inserir aquesta primera modificació en una estratègia a quatre anys que “garantisca l’estabilitat pressupostària” i “faça més justa, progressiva i solidària” la recaptació.
El portaveu del Grup Popular, Vicente Ibor, va mostrar la postura contrària dels seus regidors al considerar que penalitza
a un gran nombre de famílies que també tenen dificultats. Els
terminis per a beneficiar-se són fins al 10 de gener en el cas
de l’impost de vehicles, i de l’1 al 31 de gener en la taxa de fem.

La Policia Local augmenta la vigilància dels
polígons i retira 70 plataformes de camions

Paiporta ha reforçat la vigilància policial
de les seues àrees industrials, els polígons de la Mina, la Pasqualeta i l’Estació.
És una de les primeres mesures de caràcter preventiu adoptades després de la reunió que van mantindre el primer tinent
d’Alcaldia i regidor d’Ocupació i Comerç,

Vicent Ciscar, una tècnica de la seua àrea,
representants de l’associació d’empresaris dels polígons industrials i l’intendent
de la Policia Local. D’altra banda, el cos
policial ha aconseguit la retirada de 70
plataformes de camió abandonades als
polígons de Paiporta.

Més de 800.000 euros de
subvenció de la Diputació per
a inversió sostenible
La Diputació de València ha
concedit una subvenció de més
de 800.000 euros per a inversions sostenibles. Els diners
s’han dedicat principalment
a recuperar la inversió en les
obres de les places del poble,
tasques de manteniment de
les escoles, millores en l’enllumenat, senyalització per
als polígons industrials del
poble (una demanda històrica
d’empresaris i treballadors),
i equipament informàtic per
a modernitzar la gestió de
l’Ajuntament. La quantitat s’ha
posat a disposició de cada consistori en funció del seu número d’habitants.
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Paiporta s’associa

Associació de Veïns Unifamiliars L’Horta

FESTA DE CONVIVÈNCIA PEL 30 ANIVERSARI DELS ‘PITUFOS’
El passat dissabte dia 28 de novembre
els veïns/es de les cases Unifamiliars
l’Horta “Els pitufos” varem celebrar una
Festa de Convivència amb motiu del 30
aniversari de la data d’inici d’habitatge
del barri.
Dins dels actes programats es va incloure animació i jocs per als més menuts,
cercavila musical a càrrec de músics de
la banda Unió Musical, dinar en la plaça
del club social , sobretaula musical posterior amb la participació d’un grup de
jazz i finalment sorteig d’un pernil entre
el veïnat assistent.
Va ser molt satisfactòria la resposta i
presència massiva del veïnat a aquesta
proposta de la junta directiva de l’associació així com el clima de convivència i
harmonia en el que es varem desenvolupar els diferents actes de la festa; la
major part dels assistents manifesta-

Ajuda’ns a fer gran
l’arxiu de Paiporta amb
la teua aportació
L’Ajuntament de Paiporta
convida a tot el veïnat a fer
més gran l’arxiu fotogràfic
de la nostra localitat. Aquelles persones interessades
en que les seues imatges
queden per a sempre en
la memòria col·lectiva del
poble, poden portar-les al
Museu de la Rajoleria. Els
tècnics les escannejaran,
guardaran una còpia digital
i, seguidament, tornaran els
originals als seus propietaris. Algunes es publicaran
en el BIM, i altres quedaran
a disposició de tots i totes les
persones interessades en un
espai web, i també al Museu.

rem el desig que actes de convivència com aquest es repetiren
més a sovint en el veïnat; un element que va afavorir l’organització i muntatge de l’acte va ser la

reobertura del local social com
a bar-restaurant, espai obert a
tot el públic; agraïm igualment
la col·laboració prestada des de
l’Ajuntament.

Exposició per l’Any
Carles Salvador a la
Biblioteca Municipal
La Biblioteca ha acollit els
últims dies una exposició
amb motiu de l’Any Carles
Salvador, promogut per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Agència de Promoció
del Valencià-AVIVA Paiporta.
L’alumnat dels centre educatius ha pogut aprendre amb
major profunditat les particularitats de l’obra d’aquest
poeta i gramàtic. A més, els i
les alumnes van participar en
una gimcana al voltant de la
figura de Salvador, gràcies a
la qual han aconseguit entrades per a l’espectacle “La família Romanesku” a l’Auditori.
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Paiporta comença a treballar colze a colze amb els
ajuntaments veïns de Picanya, Benetússer i Catarroja

L’Ajuntament de Paiporta ha iniciat en els últims mesos
una ronda de contactes amb els alcaldes i alcaldesses
de les localitats veïnes de Picanya, Benetússer i Catarroja. Pep Almenar, Eva Sanz i Jesús Monzó han tractat
temes d’interès comú amb l’alcaldessa, Isabel Martín, i
altres components de l’equip de govern.
Des del mes de setembre s’han produït aquestes trobades en què, entre altres temes, s’ha parlat de l’estat del
Barranc de Xiva, que comparteix Paiporta amb alguna
d’aquestes localitats, d’una possible unió total per carril
bici amb els pobles limítrofs i València, i d’altres vies de
col·laboració en l’àmbit cultural o comercial. Amb alguna
d’aquestes localitats feia anys que no hi havia contacte.

La regidoria de Joventut estrena logotip i
posa en marxa la comissió de joves

A estudi una possible col·laboració amb Metrovalencia

Paiporta i Metrovalencia van començar a explorar possibles vies
de col·laboració en una reunió celebrada a final de novembre. Sobre
la taula també van estar la demanda
per a l’ampliació de la zona A fins a
Torrent, l’adequació de l’estació de
Paiporta, la instal·lació d’aparcaments per a bicis, o la millora de les
eixides de l’estació.

La regidoria de Joventut de Paiporta té
nou logotip, fruit d’un concurs organitzat entre els i les joves de la localitat. Finalment, el jurat es va decantar pel disseny de Marta Contel, que podeu veure
ací mateix. La següent mesura, segons
ha explicat la regidora Zaira Martínez,

és reactivar la comissió de joves, formada per joves de tots el centres educatius
paiportins. Ja s’ha produït la primera
reunió amb els directors dels centres,
i en un pas següent se sumaran joves
d’altres col·lectius com falles, bandes
de música, grups de teatre.
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“El transport públic deuria ser més barat”
PACO CALATAYUD
podràs estacionar, però et costarà uns
diners. Però es redueix el que el trànsit
d’agitació, és a dir, la gent que està buscant lloc per a aparcar, que és un 20 per
cent del total. Ha hagut també polítiques
de construir estacionaments en el centre de les ciutats, totalment equivocades,
perquè generen més trànsit. El que s’ha
de fer és afavorir el transport públic i ferlo més fort. En moltes ciutats europees,
tot el centre és zona de vianants.
Fer zones per a vianants no és un poc
polèmic?

Després de 33 anys al servei de Mobilitat de València, ara, com a cap de secció d’Ocupació de la Via Pública, Paco
Calatayud, resident a Paiporta, té un
punt de vista privilegiat de com ha de
moure’s una gran ciutat i l’àrea metropolitana. En la Setmana de la Mobilitat,
Calatayud va oferir el seu punt de vista
crític i fins i tot sarcàstic sobre com està
pensada la nostra localitat. Amb més
repòs, ofereix la seua valuosa opinió.
Com ha crescut València?
Ací ha hagut un canvi de concepte molt
important. Quan vaig entrar a treballar a
l’Ajuntament, amb 22 anys, totes les mesures afavorien el vehicle privat, feien la
circulació ràpida i sense pauses. El vianant comptava poc i eixia prou perjudicat.
Això ha canviat molt.
Com ha sigut eixe canvi?
Va començar a estudiar-se el transport i
la circulació de forma conjunta, amb un
primer moment en què s’intenta afavorir
el transport públic. I en l’última fase és
quan comença a parlar-se de mobilitat,
quan la persona agafa protagonisme i li’l
lleva al cotxe. És un canvi molt gran de
concepte, de filosofia i de política. Que hi
haja un embús no és tan important perquè, si agafes el cotxe i vas a la ciutat,
saps a què t’arrisques. El problema, entre cometes, que tenim a València, és que
se circula molt bé. Hi ha moments crítics, però generalment es pot travessar
la ciutat en poc temps. No passa com a
Madrid o Barcelona. De vegades el transport privat costa menys temps i diners,

i això és un problema. Perquè et tempta
per a utilitzar el cotxe.
Quina solució té això?
El transport públic hauria de ser més barat, i s’hauria de millorar la freqüència.
Un tren cada 15 minuts no és un metro,
és un transport de rodalies dolent.
Paiporta s’ha sumat a la petició de la
creació d’una entitat metropolitana per
a l’àrea de València. Això ajudaria?
És un dels problemes que tenim, que no
existeix eixa autoritat única. No té sentit
que cadascú vaja per la seua banda. Hi
ha 1,5 milions de persones, i la seua mobilitat s’ha de tractar en conjunt.
Hi ha alguna cosa que caracteritze a les
grans ciutats valencianes?
Un problema comú és que, amb el boom
del mercat immobiliari, la gent va voler
anar-se’n a viure fora de les ciutats pensant que donava més qualitat de vida,
però no té transport públic i és esclau
del vehicle. Això genera més trànsit a
la ciutat. Altra cosa és la proliferació de
centres comercials grans al seu voltant.
S’ha tendit a perdre el comerç de proximitat. S’han fet grans superfícies, sense
problemes d’estacionament, però no han
pensat en l’accés. Si pensem, per exemple, en el d’Alfafar, això és un caos.
Què es pot fer per alleugerir el trànsit a
les ciutats?
Per exemple, l’ORA, que no deixa de ser
un peatge urbà encobert. Saps que, si
vas a fer una gestió a la ciutat en cotxe,

Els comerciants, d’entrada, sempre són
contraris per allò del repartiment comercial, que és molt important. I és un problema que hi ha precisament a Paiporta,
on no està massa aconseguit el tema de la
càrrega i la descàrrega. Però tornant a la
peatonalització, els comerciants acaben
convençuts.
Parlaves de Paiporta, com veus la nostra
ciutat? Quins problemes té?
Paiporta és difícil de resoldre, perquè s’ha
fet una política de construcció sense planificar massa. Molt de cara al vehicle. Les
voreres són molt estretes. El Carrer Santa
Anna, per exemple, que és un nucli comercial important. Ve d’un carrer de vianants,
com és Primer de Maig, i més endavant
es converteix en un lloc d’estacionament.
Tenim una secció de carrer d’uns 17 o 18
metres, i només hi ha metre i mig de vorera. La resta són vehicles, bé estacionats, o
circulant. S’han pres mesures molt aïllades de fer zones per a vianants, però no
val crear illes. S’han de crear uns itineraris. No val crear un Primer de Mag per a
vianants, quan acaba en el Carrer Santa
Anna, amb unes voreres estretes i sense
continuïtat. Eixos itineraris de vianants
han de tindre accés a centres de molta
atracció, comercial o del tipus que siga.
L’estació de metro, per exemple.
Què es podria fer?
El que s’hauria de fer és un pla de mobilitat urbana, i sé que s’està estudiant. El
pla és un marc bàsic on es diu quina ciutat
volem, amb una sèrie de criteris generals:
on hi haurà carrers de vianants, on es podrà estacionar, on hi haurà càrrega i descàrrega, etcètera. És una base a partir de
la qual desenvolupar totes les mesures.
Hi ha molta feina per fer en els pròxims
anys.
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Una nova edició del curs de cuidadors no professionals
forma a 28 persones amb dependents al seu càrrec

La directora general de Serveis Socials
i Persones en Situació de Dependència,
Mercè Martínez, va inaugurar el curs
de cuidadors no professionals que ofereix l’Ajuntament de Paiporta. També
van participar la regidora de Benestar
Social, Maribel Albalat, i l’alcaldessa,
Isabel Martín, així com altres membres
de la Corporació, que van entregar els
diplomes als cuidadors de l’any passat.

dents, principalment dones, encara que
la presència d’homes és cada vegada
més notable. L’àrea de Benestar Social
de Paiporta convida cada any a diferents
entitats per a que els seus especialistes
formen en cadascuna de les parts del
curs, que ha tingut una durada de 25 hores, s’ha impartit al Centre de Formació
de Persones Adultes (CFPA) de Paiporta,
i va finalitzar el passat 11 de desembre.

dació ONCE, la Federació de Persones
Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD), l’Associació Valenciana d’Ajuda a la
Paràlisi Cerebral (AVAPACE), l’Associació
de Miastenia d’Espanya (AMES), la Federació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València
(COCEMFE), a més de la Federació Valenciana d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana.

El curs de cuidadors no professionals
ofereix coneixements bàsics a persones que tenen al seu càrrec a depen-

Enguany, bona part del curs ha estat enfocada a la discapacitat física i sensorial,
i les entitats participants ha estat la Fun-

També han col·laborat en les diferents
àrees del curs la residència Savia i ALDIS-Paiporta.

El CEIP Rosa Serrano participa
en el projecte LÒVA d’òpera

Paiporta celebra la Gala del Comerç
El comerç de Paiporta va celebrar aquest 15 de desembre la seua gala anual, en què
es van entregar els premis de la Ruta de Tapes i el curs d’ornamentació nadalenca.
Les tapes guardonades foren les de Don Jamón i Cafè Cynthia, mentre que els millors
aparadors han sigut Perruqueria Kabellos, Flores J. Marí i Óptica Vistalia.

L’alumnat del CEIP Rosa Serrano
de Paiporta participarà en el projecte L’Òpera, un Vehicle d’Aprenentatge (LÒVA). Aquesta iniciativa
la porten a terme els alumnes de
sisé de Primària, assessorats pels
mestres, i implica convertir la seua
classe en una companyia d’òpera
per a crear una obra des de zero.
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L’Opinió
Espai d’opinió del Grups Municipals
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.

6 MESOS DE GOVERN AMB COMPROMÍS
Acabem de complir sis mesos al
govern de Paiporta, i aprofitant
el canvi d’any ens hem parat a
fer recompte, d’allò què hem fet i del què farem.
Després de huit anys en els que l’ajuntament s’havia
convertit en una mena de fortalesa inactiva i llunyana,
de la que només eixien notícies trivials i que amagava a
la ciutadania els eixos fonamentals de la gestió política,
tocava obrir portes i finestres. I això hem fet, deixar que
entre l’aire i marcar el camí per dur endavant un nou
model de poble.
Si fem un resum d’aquests sis mesos de govern amb
Compromís, a la llista hem de posar temes importants
com la xarxa de llibres. Un projecte posat en marxa per
a què totes les xiquetes i xiquets de Paiporta tinguen llibres debades, perquè creiem, fermament, que l’educació ha de ser pública i gratuïta. També hem d’incloure
la bona gestió en l’àrea econòmica, que ha fet reduir el
deute bancari en milió i mig d’euros, la qual cosa suposa
que al 2016 tindrem més diners per a serveis i nous llocs
de treball. Afegiríem també el recolzament a l’esport
local que engrandirem amb una línia de subvencions a
clubs. I com no, a la nostra llista hi posarem el pla de
mobilitat, en el que ja estem treballant, per eliminar barreres i fer un poble més habitable.

Transversalment a tot això, hem obert el portal de transparència. Ara, qualsevol veïna o veí de Paiporta pot consultar les dades de l’Ajuntament d’una forma ràpida i segura, les xifres ja no són manipulables. A l’abril Paiporta
era, segons una entitat que fa estudis de transparència,
un dels pobles més opacs de l’Estat espanyol, sis mesos
després hem estat pioners a la creació del portal. Què
vol dir això? Doncs que fa sis mesos cap persona de Paiporta sabia quins regals li feien a l’alcalde, regidores i
regidors, ni quant cobraven realment, ni quines eren les
principals despeses de l’Ajuntament, ni com es gestionaven els seus impostos. Però ara es pot consultar tot,
en qualsevol moment, des de casa, per comparar, per
estudiar i per fiscalitzar.
Portem molts anys amb una manca de democràcia important, tants que a alguns encara els costa entendre de
què va tot això. Caldrà acostumar-se veure a l’alcaldessa
passejant pel poble sense guarda-esquenes ni xófer. A
què la transparència i la participació ciutadana siguen
primordials. I a què els recursos que aquest govern gestiona siguen per a les persones.
Bones festes.
Grup Municipal Compromís per Paiporta
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I PER FI, LES PERSONES

Les persones, les gran oblidades
del govern del PP, tornen de nou
al primer lloc amb els governs
progressistes de la Generalitat i l’Ajuntament de Paiporta.
En xifres, hem dedicat 36,1 milions d’euros per al pagament
dels endarreriments de la dependència, renta garantida
ciutadana, centres d’atenció a dones víctimes de la violència de gènere i famílies d’acollida, tots col·lectius especialment vulnerables i abandonats els darrers anys pel PP.
Hem retornat el dret a la sanitat pública als immigrants en
situació irregular i aturat el copagament per a persones
discapacitades i per als nostres majors a les residències.
A Paiporta hem incorporat, de manera urgent, personal
a l’àrea de Benestar Social amb l’objectiu de desbloquejar la concessió d’ajudes d’emergència a les famílies paiportines més necessitades. També hem modificat l’ordenança municipal de prestació d’ajudes d’emergència per
a fer que aquestes arriben tantes vegades com faça falta a
les famílies més vulnerables i hem augmentat el nombre
d’ajudes per al pagament de l’arrendament o hipoteca.
En breu es posarà en marxa l’oficina antidesnonaments
per assessorar a les persones que es troben en aquesta difícil situació i per facilitar les negociacions amb els
acreedors i aconseguir l’eixida més justa.

Des de Benestar Social s’ha reactivat El Consell de la
Dona, oblidat pel govern del PP, amb l’objectiu de dinamitzar les polítiques d’igualtat.
En l’àrea de Cooperació Social s’ha constituït la Mesa
de Cooperació Social en la que participen l’Ajuntament i
les entitats benèfic-assistencials de Paiporta. L’objectiu
d’aquesta Mesa és unir esforços en l’atenció i protecció
de les persones.
S’ha incrementat la quantia econòmica de les subvencions a Cáritas i Creu Roja de Paiporta per a que puguen
dur endavant la seua tasca social amb més efectivitat.
En Ocupació i Comerç hem dinamitzat la formació a les
persones aturades i joves. Hem facilitat la incorporació
laboral a persones en situació d’atur de llarga durada.
Hem posat en marxa el Consell de Comerç per fomentar
i potenciar el comerç local.
Després de 6 mesos governant a l’Ajuntament per fi les
persones són l’objectiu i la raó de ser de les polítiques de
l’Ajuntament de Paiporta.
El partit socialista us desitja que gaudiu de les festes de
Nadal i d’un feliç 2016.
Grup Municipal PSPV-PSOE Paiporta

ESTO ES OTRA COSA
Dos de nuestros ejes
fundamentales de actuación son la transparencia y la participación ciudadana. En este sentido, el
pasado día 25 de noviembre celebramos la IV Asamblea
Ciudadana abierta a toda la población. En ella, nuestro
Grupo Municipal rindió cuentas e informó del trabajo que
estamos realizando en el equipo de gobierno, tanto desde
el Área de Cultura como desde la 2ª Tenencia de Alcaldía,
en ella se dio la voz a la vecindad para que evaluara, criticara y sugiriera sobre nuestra tarea.
Otra de las líneas que estamos llevando a cabo es la Eficiencia en la Gestión de los Recursos Públicos. En las pasadas Fiestas Populares conseguimos confeccionar una programación que en algunos aspectos superó las anteriores,
pero con un coste muy inferior: 96.823,05€, un 36% menos
sobre los 152.068,81€ que gastó el gobierno municipal anterior en 2014. Gran parte de lo ahorrado ha sido destinado
a cubrir necesidades básicas, prioritarias para nosotros:
material escolar y libros para las familias. No obstante y
próximamente convocaremos una reunión con todas las
entidades implicadas para hacer una evaluación conjunta y
la proyección de las próximas Fiestas Populares 2016.
Estamos poniendo al alcance de la ciudadanía y las asociaciones de Paiporta las instalaciones municipales de forma
regulada e igualitaria. A partir de ahora, cualquier asocia-

ción registrada en el municipio podrá solicitar, sin límite de
veces y de forma gratuita, cada una de las salas de L’Auditori Municipal con entrada libre. Así mismo hemos creado
las bases para la utilización de la Sala Annexa del Museu
de la Rajoleria hasta ahora sin regular.
Es nuestro propósito hacer accesible la cultura popular y
universal valenciana a la ciudadanía. Tenemos en marcha,
en colaboración con la Asociación Vte. Blasco Ibáñez de Valencia, la celebración del curso que lleva su nombre, compuesto por 9 conferencias que comenzaron en noviembre y
finalizarán en el mes de julio de 2016.
Estamos convirtiendo la biblioteca pública en un centro
dinámico de fomento de la lectura y referente en presentaciones de libros, publicaciones culturales y actividades
complementarias como, por ejemplo, cuentacuentos, recitales de poesía, etc. Vamos a recuperar activamente la
Comisión Pro-Biblioteca compuesta por personas técnicas
y ciudadanía comprometida. Por primera vez la Biblioteca
Pública ha permanecido abierta por las tardes durante el
mes de julio, y hemos habilitado un libro de sugerencias
para que los usuarios puedan manifestar sus quejas y dar
su opinión sobre este servicio.
Estamos gobernando para la ciudadanía y contamos con ella.
Grup Municipal POD-EU Paiporta
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IMPOSIBLE ES SOLO UNA OPINIÓN
Quién nos iba a decir que gracias a
vosotros estamos representando a
la ciudadanía de Paiporta en nuestro pueblo.
Somos un partido nuevo nacido de la ilusión por conseguir una España mejor sin guerras sucias, sin mentiras,
sin bandos, para todos y, sobretodo y ante todo, con las
manos limpias.
Nuestra ilusión es regenerar la vieja política por otra
ilusionante, veraz y para todos por igual. Hoy en España no pueden haber fisuras entre demócratas, tenemos
que estar más unidos que nunca para romper el bipartidismo.
Nosotros, desde nuestro municipio, al que representamos con mucha ilusión y muy gratamente, nos comprometemos a insistir en que se cumplan las promesas
incumplidas, en atender las demandas las necesidades

de nuestros vecinos. Y persistiremos en la defensa de
nuestro Estatuto de Autonomía, así como la Constitución Española.
Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Ciudadanos es un partido con un proyecto
común para todos los españoles y en nuestro caso para
todos los paiportinos.
Y, finalmente, porque nos mueve la ilusión y la esperanza de mejorar la vida de todos los paiportinos si excepción, trabajaremos en ello.
Como portavoz de Ciudadanos Paiporta y paiportina, me
siento muy orgullosa de representaros y os deseo desde lo más profundo de mi corazón unas Felices Fiestas
y que todas vuestras ilusiones se cumplan.

Grupo Municipal Ciudadanos

¿TRANSPARENCIA?
Ya ha pasado medio año desde que una
coalición de los partidos de izquierda,
que perdieron las pasadas elecciones
locales en Paiporta, se unieron con la
única misión de tirar del gobierno municipal a la lista
más votada por los vecinos, la del Partido Popular.
Tras este tiempo transcurrido, lo que más llama la
atención es el incumplimiento inicial de su programa al
fijarse unas retribuciones, a costa de nuestros impuestos, muy alejadas de sus promesas electorales, una
Alcaldesa que nos cuesta a todos los paiportinos 3.600
euros mensuales o un montón de concejales liberados
con sueldo público, ¿y la coherencia?. Luego vinieron
los despidos en contra de la votación mayoritaria de la
mesa de negociación y de los sindicatos, un sistema de
propaganda partidista organizado, que se paga con dinero público; la eliminación por decreto de la presencia
de representantes de la oposición en los consejos escolares; la reducción de la información que se da a la
oposición en las comisiones, que se han reducido a me-

dia hora para evitar rendir cuentas o las prohibiciones
de los representantes del pueblo a acudir a los actos
religiosos.
Pero lo peor de todo es la desidia y la incompetencia.
Solo hay que ver nuestro pueblo para darse cuenta que
los servicios no funcionan por falta de dirección política
y ya lo último la dejadez del cuatripartito en materia de
educación, no aprovechando las infraestructuras existentes y dejando caducar los extintores de los colegios,
con lo que ello significa en materia de seguridad.
Por no tener no tenemos ni siquiera un borrador de presupuestos y eso que estamos ya acabando el año. Los
ciudadanos de Paiporta no se merecen que COMPROMIS, PSPV, ESQUERRA UNIDA y PODEMOS excluyan a
quienes representamos realmente a los ciudadanos por
ser la lista más votada, ¿es esa la transparencia de la
que tanto presumen?.
Vicente Ibor. Portavoz Grupo Municipal Partido Popular
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