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“Un país que inverteix
en coneixement és
més independent i
forma una societat
més justa”

David Peris
Després de cinc anys
investigant als EEUU, el jove
científic paiportí torna a casa
amb una prestigiosa beca per a
aplicar els seus coneixements
sobre els llevats per a rebaixar
el grau d’alcohol del vi i la
cervesa. En joc hi ha vides a la
carretera i alguna cosa més.
Conta’ns, David, on has estat investigant fins ara, i en quin camp?
A l’igual que hem sigut capaços de
domesticar els llops per obtindre
gossos dòcils, els humans hem estat
domesticant durant mil·lennis organismes microscòpics com els llevats
per produir cervesa i vi. En 2007 vaig
començar el meu doctorat a la Universitat de València, perquè volia entendre
les característiques del genoma (ADN)
dels llevats, conèixer com hem modificat aquests organismes microscòpics
dels seus parents que es troben a ambients naturals. Al 2012 vaig viatjar a
la Universitat de Wisconsin-Madison, a
Madison. El meu interès estava en domesticar de nou llevats salvatges que
presentaven propietats interessants
per a la producció d’etanol, un compost
que es pot fer servir com a energia renovable i que els cotxes ja són capaços
d’utilitzar. Tenim una necessitat imperant en substituir les energies fòssils
associades al canvi climàtic.
Pareix que per fi tornes a casa, a
què et dedicaràs a l’IATA-CSIC?
Els llevats són una part fonamental en
la producció de vi, procés en què no

“Necessitem ments
inquietes que
vulguen col·laborar
en l’avanç
científic”
sols li van a donar propietats aromàtiques, sinó que també produeixen alcohol durant la fermentació. La societat
està canviant els hàbits alimentaris,
no sols per tindre una dieta saludable,
sinó perquè un 70% dels accidents de
trànsit es deuen a la presència d’alcohol en els accidentats, el que fa que
molta gent es plantege dues vegades el
prendre una copa de vi. Per això, el que
busque tornant a un institut relacionat amb els aliments, com és l’Institut
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d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments
(IATA), que pertany al Centre Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC), es
trobar nous llevats capaços de mantenir les propietats del vi amb menor
contingut en alcohol.
De quin avanç que hages realitzat
et sents més orgullós?
El concepte d’arbre de la vida explica
que les relacions de parentesc entre
espècies són bifurcades. D’un ancestre
comú apareixen dues noves espècies
adaptades a condicions distintes. En
les meues investigacions he proporcionat dades que fan que no siga tan
simple el concepte de la vida, sinó que
suporta un nou concepte, la xarxa de
la vida, on espècies diferents poden
intercanviar material genètic per
formar nous individus millor preparats
que els parentals. A més, per primera
volta en el món, hem sigut capaços de
ficar en un mateix individu genomes
de quatre espècies de llevats diferents,
espècies que tenen diferències com
si comparàrem humans i pardals! I
creiem que hem sigut capaços de ficar
fins a sis espècies, però estem esperant
els resultats per confirmar-ho. Fins ara
sols s’havia trobat a la natura híbrids
de dues espècies i alguna volta porcions xicotetes d’altres dues.
Està perdent Espanya part dels seu
potencial investigador?
Hi ha molts bons investigadors i investigadores a Espanya, però ha hagut
una sagnia en els últims anys de molt
de talent per les retallades. El sistema
d’investigació espanyol és jove, però
estàvem en el bon camí. El problema
és la falta d’un projecte polític consensuat a llarg termini. Quan arriben
les eleccions, pocs polítics parlen de
ciència i, amb l’excusa de la crisi, s’ha
retallat molt en la inversió en investigació i desenvolupament, d’un 1,35% en
2009 a un 1,23% del PIB (1.400 milions
d’euros). S’ha de tindre en compte que
la mitjana europea està en el 2,7%, i
l’objectiu és del 3% per al 2020. La
inversió en ciència és a llarg termini
i la conseqüència és la generació de
patents que duen lligades la creació
d’empreses i llocs de treball. No podem
generar científics que en la seua maduresa professional hagen d’anar-se’n
a produir eixes patents a l’estranger.
Una societat del coneixement està
millor preparada per als problemes
futurs. Què passaria si tot un país es
dedicara exclusivament al turisme o a
la venda de pisos? En arribar una nova
crisi mundial, tot el sistema es torna a
col·lapsar. Un país que inverteix en coneixement és més independent i forma
una societat més justa.
Què es podria fer per a recuperar
aquests talents?
Les infraestructures científiques estan
construïdes, hi ha molts instituts amb
un nombre reduït de personal, almenys
els que conec a la Comunitat Valenciana. Necessitem atraure el talent,
fer competitius els sous dels científics.
Si no ho són, molta gent es pensa si

tornar a treballar ací o no. A més,
necessitem valorar la productivitat de
l’investigador o investigadora, i que no
siga un treball tipus funcionarial que et
permeta relaxar-te.
Destaca el País Valencià en algun
camp científic en particular?
El camp de la Biomedicina és una de
les nostres fortaleses. La Universitat de
València és la millor posicionada de la
Comunitat a nivell nacional i internacional. La Universitat Politècnica de
València està entre les 100 millors del
món en Agricultura i Ciències Forestals. La corrupció política ha fet que
entitats que estaven funcionant molt
bé, com el Centre Príncep Felip, hagen
quedat danyades pel retall en el seu finançament. La prompta recuperació de
l’economia deu portar-nos a recuperar
les nostres insígnies científiques.
Què li diries a la gent jove interessada en la ciència que té dubtes
sobre dedicar-s’hi?
No hi ha futur incert si una persona té
clar el que vol fer. Hi han moltíssimes
oportunitats a tot arreu. No conec molta gent que haja començat una carrera
investigadora i no estiga treballant.
La ciència t’obri moltes portes a altres
treballs que normalment no coneixem
i que són igualment gratificants. A
més, et dóna oportunitats per aprendre
altres cultures, idiomes, habilitats... Jo
anime a fer una carrera científica.
Què has trobat més a faltar en la
teua estada als EEUU?
Diverses coses: l’arròs al forn de ma
mare, la platja (fa 5 anys que no sent la
brisa del meu Mareny de Barraquetes),

David Peris és llicenciat en Biologia i
Bioquímica, màster en Biologia Molecular i
doctorat en Biotecnologia.
la vida social de València, poder parlar
en la meua llengua materna, el valencià
i, sobretot, les Falles. El meu germà
ha sigut president de la Falla Mestre
Serrano Sant Francesc i Adjacents
(La Palmera) durant 3 anys, i sols vaig
poder estar en les Falles del 2014.
Després de la beca Marie Curie, cap
a on va la teua carrera?
Actualment crec que estic en un bon
moment per intentar crear el meu grup
independent. La idea és continuar trobant aplicacions biotecnològiques per
>> El nostre poble <<

als llevats. Però el que més em fascina
és poder entendre com es produeixen
noves espècies en ambients naturals.
Per això, continuaré estudiant els
llevats com a organisme model que em
permetrà traslladar eixe coneixement a
altres organismes vius.
Creus que hi ha certa invisibilitat
de les dones científiques?
Absolutament sí. Al llarg de la història
el paper de la dona en la ciència ha
sigut o bé no reconeguda o tapada en
favor dels homes que treballaven amb

“No hi ha futur
incert si tens clar
què vols fer; hi
han moltíssimes
oportunitats”
“El camp de la
biomedicina és una
de les fortaleses
de la investigació
valenciana”
elles. Però no sols és una qüestió científica, ho podem vore als esports i en altres àmbits. A més, quan mirem les estadístiques al voltant de la quantitat de
dones en llocs de major responsabilitat
científica, el nombre és molt menor
que el d’homes. La societat està cada
volta més conscienciada sobre aquesta
discriminació, però encara queda molt
de treball per solucionar-ho.
Sempre has sabut que volies dedicar-te a la investigació?
Des de xicotet gaudia amb les matemàtiques i col·leccionava revistes científiques i articles que venien al diari.
Les meus classes preferides al col·legi
La Inmaculada eren les Matemàtiques
d’Amparo Vozmediano i les Ciències
Naturals de Chelo Cánovas. Junt al
professor Pep Furió, que m’ensenyava
Biologia a l’institut de Picanya, varen
ser les meues referències. A més, a
casa sempre tenia una inquietud per
saber com funcionaven les coses, i en
més d’una ocasió podria haver provocat algun disgust. Amb eixa curiositat
innata que tenia vaig anar donant els
passos necessaris per a arribar a fer
una carrera científica
Recomanaries als i les joves que
seguiren un camí com el teu?
Sí. Recomanaria que, aquell que té
clar que vol entendre com funciona
el món, ho faça. La investigació, per
a mi, és molt gratificant, malgrat els
esforços i sacrificis que requereix. En
el camí coneixes gent espectacular i és
enriquidor no sols professionalment,
sinó personalment. Necessitem gent
que vulga canviar el món i portar la
societat i l’economia a la sostenibilitat
que actualment no tenim, per això necessitem ments inquietes que vulguen
col·laborar en l’avanç científic.
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Aprovats 1,8 milions
d’euros en inversions
El ple municipal de juliol a l’Ajuntament de Paiporta va aprovar una
inversió d’1,8 milions d’euros. La
moció que permetrà les inversions va
comptar amb el vot favorable dels partits de l’equip de govern (Compromís,
PSPV-PSOE i PodEU), i de Ciudadanos.
El PP va optar per l’abstenció.
Entre les inversions destaca la rehabilitació de la piscina d’estiu per convertir-la en una piscina lúdica, intervenció
que permetrà crear espais diferents
i estalviar aigua. “Quan arribàrem al
govern, ens la trobàrem abandonada
i sense condicions de salubritat”, va explicar la regidora d’Hisenda i Administració General, Beatriz Jiménez.
El pla inclou la construcció d’una pista
de patinatge amb una zona ajardinada
al Carrer Jaume I, la construcció d’una
nova zona verda amb un parc al barri
Sant Ramón, i diverses actuacions
d’impermeabilització i aïllament de
múltiples edificis municipals.
Com va explicar Beatriz Jiménez en
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el ple, “durant els anys de govern
del PP no es va invertir ni un euro en
manteniments”. En el mateix sentit, es
rehabilitarà la quarta planta de l’Ajuntament, es crearà l’arxiu municipal en
un edifici annexe i es col·locarà un teló
ignífug a L’Auditori Municipal.
“Portem al ple una sèrie d’inversions
necessàries que milloraran les condicions de treball a l’Ajuntament, i permetran oferir un servei més complet”,
va explicar el primer tinent d’alcaldia
i regidor d’Ocupació i Comerç, Vicent
Ciscar. El portaveu del PSPV-PSOE va
afegir que “les obres que aprovem són
un reflexe dels compromisos adquirits
en el pacte de govern, i el compliment
en l’obligació de cuidar el patrimoni
públic”.
La vice-portaveu de PodEU i regidora
de Foment de les Arts Escèniques,
Teresa Verdú, va ressaltar la necessitat
d’algunes actuacions, com la de L’Auditori Municipal, que “en 14 anys no ha
tingut cap manteniment”.
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Llenguaviva,
l’aposta per la
nostra llengua

L’últim cap de setmana de maig va
nàixer a Paiporta Llenguaviva, la primera edició de la setmana del valencià,
promoguda per l’Agència de Promoció
del Valencià AVIVA i les regidories de
Joventut i Esports i Cultura. Durant
aquests dies, l’alumnat dels centres
educatius i la població pogueren gaudir
de tot un seguit d’activitats culturals
amb la promoció i l’estima al valencià
com a eixos fonamentals.
“Pensem que és necessari promoure
l’ús de la nostra llengua en tots els
àmbits de la vida i de la cultura, per
això hem celebrat aquest esdeveniment
que mostra la vitalitat de la nostra
llengua en totes les seues vessants”,
va explicar l’alcaldessa, Isabel Martín.
Llenguaviva va oferir música, tradició, narrativa oral i escrita, novetats
de les editorials valencianes per als
més menuts i menudes, i tot un cap de
setmana d’actes gratuïts i oberts a la
ciutadania que tindrà continuïtat en
pròximes edicions.

7,5 milions
de superàvit
i deute zero
L’Ajuntament de Paiporta ha liquidat el
pressupost de 2016 amb un romanent
positiu de tresoreria de 7,5 milions, i
saldarà el deute amb els bancs enguany. Així ho va informar la regidora
d’Hisenda i Administració General,
Beatriz Jiménez, en el ple de maig. El
deute ha passat en dos anys i mig de
6,7 milions a zero. Aquesta disminució
ja havia suposat un estalvi en pagament d’interessos en 2016 respecte a
2014 d’uns 270.000 euros. Dels més de

L’absentisme laboral
a l’Ajuntament baixa
a la meitat en 2 anys
La taxa d’absentisme de la plantilla de
l’Ajuntament de Paiporta s’ha reduït
a la meitat des de 2015. D’acord amb
les dades de la mútua UMIVALE, s’ha
passat de 4,42 al 2,21 per mil.
Altres magnituds destacables de
l’informe d’UMIVALE són les dels

300.000 euros que es pagaven durant
l’última època del Partit Popular s’ha
passat als menys de 30.000 de 2016.
Dos anys després de prendre possessió,
el nou govern de Paiporta ha incrementat en 200.000 euros el romanent positiu de tresoreria, amb l’afegit de que
s’han realitzat inversions per un milió
d’euros, s’ha contractat un total de 12
treballadors i treballadores per a millorar els serveis, i ha augmentat la inversió en regidories com Educació (92%)

accidents de treball, que s’han reduït
un 67% des de 2015, el que ha motivat
que s’hagen perdut un 66% menys de
jornades de treball. Aquestes bones
xifres responen, segons la regidora
d’Hisenda, Beatriz Jiménez, a mesures
com “la creació del comité de seguretat, que no s’havia constituït en els
huit anys de mandat del PP, tot i que
era obligatori per llei”. En matèria de
seguretat “estava tot per fer”, va concloure Jiménez.

La Policia Local
comença a patrullar
en bicicleta
La Policia Local ha estrenat una nova
patrulla, anomenada ‘Bravo’, que realitzarà les seues tasques en bicicleta.
Aquesta dotació recorre els carrers en
un mitjà de transport no contaminant,
sostenible des del punt de vista mediambiental i de cost reduït, i ofereix
els avantatges d’un servei pròxim a la
ciutadania i a peu de carrer.
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o Benestar Social (42%). La titular
d’Hisenda de Paiporta va afirmar que
“els governs del canvi hem demostrat
que gestionem amb responsabibilitat i
eficàcia els recursos públics”. Aquestes dades econòmiques coincideixen
en un moment en què Paiporta té una
de les pressions fiscals més baixes de
la comarca, i quan el Període Mitjà de
Pagament a Proveïdors del consistori
ha baixat fins als 1,53 dies, el més baix
de la legislatura.

Paiporta ja aplica la
bonificació de l’IBI a
bandes de música
L’Ajuntament de Paiporta ja aplica la
bonificació del 95% en l’Impost de
Béns Immobles (IBI) que han de pagar
les societats musicals, la Unió Musical
i la Banda Primitiva. Aquesta mesura,
que ara reclamen la totalitat de les
societats del País, fou introduïda a Paiporta en la modificació de les ordenances del passat octubre.
Amb aquesta modificació “vàrem
atendre una petició històrica de les
societats musicals”, va afirmar la regidora d’Hisenda, Beatriz Jiménez, que
va informar que “per a donar cobertura
a les escoles de música es necessita un
edifici gran, que implica una despesa
alta en IBI”, i que “la llei contempla
l’aplicació d’aquesta bonificació per
raons culturals o d’interés social”, com
és el cas de les bandes i les seues escoles de música.
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Paiporta se
suma al Fons
Valencià per la
Solidaritat
L’Ajuntament de Paiporta va decidir en
el ple de març l’adhesió de la localitat al Fons Valencià per la Solidaritat
(FVS) i destinarà en 2017 un total de
10.000 euros a projectes de cooperació internacional. L’acord va comptar
amb el vot favorable de tots els grups
polítics i suposarà la transferència de
6.000 euros per al fons.
Segons va explicar en el ple la regidora
de Cooperació Social i Voluntariat, Isabel Martínez, el FVS orienta esforços
a contribuir des de l’àmbit valencià al
desenvolupament dels països empobrits amb diferents projectes i porta
a terme campanyes de sensibilització
sobre la solidaritat internacional enfortint la cooperació descentralitzada i
donant suport a ONGs.
El fons “respon a la necessitat de coordinar les aportacions en matèria de
cooperació i a impulsar-les d’una manera articulada i eficaç, i coordina els
recursos, a més d’oferir major qualitat
i transparència en la destinació dels
mateixos”, va afegir Martínez.

Carrers plens en un intens
cap de setmana de tapes,
fira i mercat medieval
El primer cap de setmana de juny es
va celebrar La Ruta de Tapes, la Fira
Comercial, a la Plaça Cervantes, i el
Mercat Medieval, al carrer Primer de
Maig, una intensa acció de dinamització comercial concentrada en el
mateix cap de setmana. En la Fira de
Comerç varen participar 20 comerços
i 8 associacions locals, amb un total
de 33 casetes i el nou Mercat Municipal obert. Cada dia, es va poder
disfrutar d’una actuació musical amb
la Big Band de la Unió, Pool Jazz i Mistah Godeh&the Growling band, tots
ells grups de músics locals.
El Mercat Medieval montà 42 parades
al Carrer Primer de Maig i l’afluència
de públic va ser un èxit. El nombrós
públic assistent va gaudir d’espectacles d’animació, equilibristes i malabaristes que amenitzaren el mercat. La
proximitat a la Fira Comercial va ser
molt important perquè les persones
pogueren visitar la Fira del Comerç i el
Mercat Medieval.
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En la Ruta de Tapes, que enguany ha
comptat amb 26 bars i restaurants
que han fet més de 19.000 tapes, com
sempre de molta qualitat i innovació,
els hostalers de Paiporta se superen
cada any, d’acord amb les dades facilitades pels mateixos locals. Amb esta xifra, es calcula que l’impacte econòmic
ha superat els 50.000 euros i en molts
casos l’assistència de públic ha desbordat les seues previsions.
Els ‘ruters’ i ruteres’, amb més de
1.800 opinions, donaren com a vencedores dues creacions del mateix local,
El Pintxito. Entre les persones participants es van sortejar sis premis de 60
euros per a gastar en un dinar o un sopar en algun dels locals. Estos s’entregaren el 18 de juliol en un acte que va
comptar amb l’alcaldessa de Paiporta,
Isabel Martín, i el regidor de Comerç,
Vicent Ciscar. Ambdós destacaren les
bones xifres de participació i agraïren
l’esforç dels hostalers per dinamitzar
la vida social i comercial de la localitat.
>> Paiporta <<

Benestar Social
amplia l’ajuda
contra els
desnonaments
La Regidoria de Benestar Social amplia
el servei d’assessorament gratuït a
persones en risc de perdre la vivenda.
Els Serveis Socials atenen amb major
capacitat estos casos, i tenen informació més exacta sobre preus de lloguer
per tal d’ajustar les ajudes. Així mateix,
s’ha millorat la gestió del parc d’habitatges públics.
Benestar Social rebia suport fins ara
de la Mancomunitat de l’Horta Sud i
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, però el volum de treball ha superat
la càrrega previst i s’ha contractat
d’un servei propi d’assessoria jurídica,
que multiplica la capacitat d’atenció.

La UPCCA
intensifica la
tasca formativa
La Unitat de Prevenció Comunitària
de Conductes Addictives (UPCCA) ha
intensificat els últims mesos la seua
tasca formativa i de difusió de pràctiques saludables.
Cal pensar que quan es parla de conductes addictives no es fa referència
només a l’alcohol i les drogues, també
a altres addiccions que estan a l’ordre
del dia en la nostra societat, com ara
el joc, els telèfons mòbils, el menjar o
alguns medicaments.
“Totes les adicions tenen un punt en
comú - afirma el regidor Ricardo Benlloch-, i la millor manera d’evitar-les és
una bona prevenció”.
Amb esta finalitat, des de la UPCCA
s’han organitzat tallers sobre la bona
comunicació entre pares, mares, fills i
filles o sobre educació amb intel·ligència emocional en la infància i adolescència.
També s’ha fet, coincidint amb la celebració del Dia Mundial Sense Tabac,
una jornada sobre tabaquisme amb el
títol de ‘Paiporta Sense Fum’, així com
una xarrada sobre ‘Família i Noves
Tecnologies’, que es va plantejar com
una guia sobre com ajudar als i les
menors a fer un bon ús del telèfon, els
videojocs i internet.
“Vista la bona acceptació que han
tingut els tallers i xarrades -afirma el
regidor de Sanitat i Salut- continuarem apostant per ampliar els tallers
amb noves sessions d’interés per a la
ciutadania”.

Solidaritat paiportina
amb el poble sahrauí
Una vintena de xiquets i xiquetes
sahrauís de la campanya ‘Vacances
en Pau’ foren rebuts a l’Ajuntament
de Paiporta. Gràcies a les famílies
voluntàries, les organitzacions coordinadores i institucions com el consistori
paiportí, que ha aportat 4.000 euros
en este 2017, aquestes criatures poden
passar dos mesos a terres valencianes,
allunyades de les condicions extremes

dels seus llocs d’origen. Als pobles
valencians també se’ls presten serveis
bàsics com revisions mèdiques.
‘Vacances en Pau’ és una campanya
molt arrelada a terres valencianes,
organitzada per la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià (FASP-PV), amb
la col·laboració de l’Associació Humanitària amb seu a Paiporta APAHU.

ACOES exposa
la seua tasca
humanitària a
l’Auditori

L’organització Associació, Col·laboració
i Esforç (ACOES) va exposar l’activitat
humanitària que realitza a Hondures
en una xarrada a L’Auditori Municipal.
El seu fundador i director, el pare Patricio Larrosa, va oferir un repàs de la
tasca que aquesta ONG aconfessional
porta a terme. A la xarrada va assistir
la regidora de Cooperació Social i Voluntariat, Isabel Martínez, i voluntaris
valencians i paiportins d’ACOES.
L’organització competirà enguany pel
Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia, i realitza una tasca a Hondures
d’una manera diferent, amb la col·laboració d’una ampla xarxa de voluntariat,
el 100% dels fons invertits en projectes, i el treball de personal local.

>> El nostre poble <<

Cuina per la
inclusió social
La Regidoria de Cooperació Social i Voluntariat i Càritas Paiporta han impulsat el projecte ‘Cuina amb emocions’
per a persones en risc d’exclusió.
A través de la cuina, les 30 persones
que han rebut els cursos han aprés a
elaborar plats senzills i nutritius i, al
temps, s’ha acostat a nocions d’organització, aprofitament de recursos i
economia domèstica per a potenciar la
seua autonomia i la seua autoestima.
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L’exitós Cinefòrum
tornarà després
de l’estiu

Cuba serà el país convidat
en la segona edició de
Paiporta Món de Contes
La riquesa de la tradició oral cubana
serà protagonista en la segona edició
del festival de narració oral Paiporta
Món de Contes. Durant la primera setmana d’octubre, Paiporta es convertirà
en la capital valenciana de la llegenda,
el romanç i la transimissió d’històries
a través de les paraules, per a grans i
menuts i menudes. El festival, impulsat
per la Regidoria de Cultura, té confirmada la presència de dos narradors
cubans de prestigi: Aldo Méndez i
Coralia Rodríguez. El primer oferirà la

sessió de contes per als sentits mentre
cuinarà un ‘guiso cubano’ molt especial, mentre que la segona portarà a
Paiporta tot el sabor de l’herència africana que manté l’illa caribenya. A més,
Paiporta Món de Contes recuperarà
el gènere del romanç amb el zamorà
José Luis Gutiérrez ‘Guti’, i anuncia
una sessió especial: El poble parla, una
passejada pels carrers del poble, i per
les històries i llegendes amagades a
cada cantonada. La programació completa es publicarà en breu.

Club de lectura i escriptura

El Cinefòrum de Paiporta acaba de
finalitzar la seua primera temporada
amb bons resultats de públic i ressò
entre el veïnat. Aquesta iniciativa
de la Regidoria de Cultura té el seu
origen en una enquesta realitzada per
l’Ajuntament en què els veïns i veïnes
posaren el cinefòrum en el número u
de les peticions. Així es va engegar
aquesta iniciativa cultural. L’oci en la
tercera edat, la despoblació del centre
peninsular, la figura del Dr. Joan Peset
Aleixandre, la guerra entre Israel i

Palestina, una recopilació dels millors
curtmetratges espanyols i la lluita per
la dignitat de les víctimes de l’accident de metro de València, van ser les
sessions d’aquesta temporada passada.
Després de l’estiu, tornarà la programació gratuïta de pel·lícules amb
debats posteriors a L’Auditori.

La Colla de
Lletres fomenta
la lectura
La campanya d’animació lectora Colla
de Lletres ha omplit la Biblioteca
Pública Maria Moliner Ruiz de potencials lectors i lectores, i de les seues
famílies. Cada dimarts de vesprada, de
febrer a maig, s’ha oferit una sessió dels contacontes Eva Andújar, El
Gran Jordiet i Tània Muñoz. Colla de
Lletres és una iniciativa de la Regidoria de Foment de les Arts Escèniques i
Biblioteca i la Biblioteca Pública, que
també organitza visites periòdiques de
diferents centres escolars.

Des de la Regidoria de Foment de les
Arts Escèniques i Biblioteca s’engegarà a l’octubre un Club de Lectura i
un Taller d’Escriptura dirigit persones
adultes i a l’alumnat d’ESO.
La regidora de l’àrea, Teresa Verdu,
comenta que “l’objectiu del Club de
Lectura és compartir un espai on ens
transmetem el plaer de llegir i puguem
enriquir-nos amb els punts de vista
aliens”. En el Club es consensuaran els
llibres a llegir i, en sessions setmanals,
s’endinsaran en el text, context, perso10 |

natges, i objectius de l’autor o l’autora.
En el Taller d’Escriptura, l’objectiu és
compartir un espai en què cada membre del club avance en la seua expressió escrita. Es treballarà a partir de la
creació de textos literaris que aniran
corregint-se de manera individualitzada i es promourà la participació en
concursos literaris. Aquestes accions
de foment de la lectura completen
altres com la Colla de Lletres, per a
públic infantil, que s’han desenvolupat
a la Biblioteca de febrer a maig.
>> Paiporta <<

Part del grup de treball de la Memòria Històrica, junt a alguns dels participants en l’audiovisual. Entre ells, Jesús Vicente Ferrandis (que
va morir poc després de l’estrena), Amparo Yago, José Rodríguez, Francisca Furió i Conxa Damià, al Museu de la Rajoleria

Les veus oblidades troben lloc en
la Setmana de la Memòria

Paiporta ha recuperat enguany una part del relat de la seua història soterrada pel pas del temps. En la Setmana
de la Memòria Històrica s’ha escoltat per primera vegada, alta i clara, la veu dels oblidats de la guerra contra
el feixisme.
Una emocionant actuació del Cor de la
Unió Musical va tancar I Setmana de la
Memòria Històrica, una programació
cultural especial amb la qual la regidoria de Cultura ha començat a recuperar el record dels temps de la Guerra
Civil i la post-guerra. Teatre, música,
exposicions, audiovisuals i poesia van
conformar aquesta primera edició. La
cloenda es va completar amb la projecció de fotografies i la lectura de cartes i
documents de represaliats paiportins.
Al tancament, dirigit per Fernando Soler Roig, assistiren l’alcaldessa, Isabel
Martín, el regidor de Cultura, Alberto
Torralba, i la regidora de Foments de
les Arts Escèniques i Biblioteca, Teresa

Verdú, a més d’altres membres de
l’equip de govern.
Els actes de la setmana foren producte
dels primers mesos de vida del grup
de treball de la memòria, constituït per
tècnics, càrrecs polítics i societat civil.
Gràcies a la seua tasca s’ha recuperat
i enregistrat el testimoni de persones
que varen viure en primera persona
la lluita contra el feixisme, i fins i
tot documents que ara s’han donat a
conèixer. La setmana va tindre també
un sabor especial pel 75 aniversari de
la mort del poeta Miguel Hernández.
Es va representar també l’obra de Teatro del Barrio ‘El Rey’, amb la presència de Luis Bermejo, Javier Gutiérrez

Millores en el
Museu de la
Rajoleria
La Regidoria de Cultura ha portat a
terme millores en l’equipament del
Museu de la Rajoleria i la seua Sala
Annexa. L’àrea ha adquirit un nou projector i una pantalla, que s’han situat
en la sala, així com un nou sistema de
megafonia, que s’ha instal·lat al propi
Museu. També s’ha dotat la sala d’un
sistema d’amplificació. “El nostre objectiu -ha afirmat el regidor de Cultura,
Alberto Torralba- és millorar un equipament al qual la ciutadania li dóna un ús
intensiu”. La Sala Annexa té activitat
pràcticament a diari, ja que se cedeix a
associacions i entitats ciutadanes. Amb
aquesta adequació, el Museu continua
millorant els seus serveis.

i Willy Toledo, a la qual assistiren més
de 360 persones. En aquesta peça, la
companyia madrilenya reflexiona sobre
el paper del monarca emèrit en el
Franquisme i la Transició.
La setmana va comptar amb la participació de l’alumnat dels centres educatius de Paiporta i entitats locals, com la
Unió Musical que, a més d’oferir el seu
Cor, va desplaçar fins a l’Auditori un
quintet de metalls. L’acte de cloenda es
va tancar amb les lectures de documents relacionats amb la guerra, com
és el cas d’una emotiva carta del soldat
republicà casat a Paiporta Manuel Fita
Company al seu fill poc abans de ser
afussellat.

Nou premi en
el Carolina
Planells

Salvador
Montesa torna a
Paiporta
El pintor paiportí de major rellevància,
Salvador Montesa Manzano, exposarà
la seua obra més recent al Museu de la
Rajoleria de Paiporta la pròxima tardor.
Montesa, nascut en 1932, membre del
Grup Parpalló, torna al seu poble 16
anys després de l’última mostra. L’exposició s’inaugurarà el 19 d’octubre.
>> El nostre poble <<

El certamen literari de narrativa curta
contra la violència de gènere incorpora
un nou guardó a obres en valencià.
El Premi Carolina Planells de narrativa
curta contra la violència de gènere,
guardó amb què es ret homenatge a
una paiportina assassinada en un crim
masclista, obrirà en breu la recepció
d’obres. Per al desè aniversari, la gran
novetat és que s’enceta un accèsit per
a obres escrites en valencià, premi que
se suma als guardons en les categories
juvenils, d’adults, i per a obres escrites
per persones empadronades a Paiporta
en ambdues seccions. El nou guardó
estarà dotat amb 300 euros.
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Adrián Ferrer

Amb només 19 anys, el jove
pianista paiportí és una realitat
de la música espanyola. Els
nombrosos premis aconseguits
són per a ell una motivació
més per a continuar creixent
com a artista.

“Quan toque, trobe un món diferent”
Com encaixes els premis? Suposen
més pressió?
Cada premi em motiva, perquè jo visc
per a la música. Estudie música, li
dedique moltes hores i molt de sacrifici, i és bonic guanyar-ne. En realitat, si
sóc sincer, he de dir que, si fas el que
t’agrada, com és el meu cas, no necessites que et diguen si ho fas bé. Però
estic content pels reconeixements. Els
premis no t’afegeixen pressió. Estic en
un món molt competitiu, i no és habitual obtindre reconeixements així que,
quan no guanyes, no passa res.
Algun t’ha fet especial il·lusió?
Sí, el premi Lang Lang Telefónica, que
em va permetre tocar amb ell, un dels
millors pianistes del món. Va ser fa cinc
anys, em va encantar, i va suposar una
motivació. El Premi Nacional de piano
també em va il·lusionar.
Com és la vida a Barcelona?
Visc amb tres músics valencians. Els
tres primers mesos et costa un poc.
No m’havia preparat massa per a eixe
canvi de vida. Has d’aprendre a fer
les coses de casa que abans et feien,
organitzar-te per poder estudiar... però
estic a gust allí.
És un poc com una ‘mili’?
A mitges, perquè en realitat m’ho passe
molt bé.
La formació és dura?
Són moltes hores, i durant molts anys.
La carrera de Música comença en el
conservatori des dels huit anys, i jo
porte des dels cinc, és a dir, 13 ó 14
anys tocant el piano, i encara em queden tres anys de superior, el màster, el
postgrau... Ara no se’m fa tan dur, perquè estudie el que m’agrada, que és la
música. Ja he acabat el Batxillerat que,
entre cometes, em llevava temps.
Com prepares els concerts, com
superes els nervis?
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Precisament enguany he tingut una
assignatura, Formació Corporal i Comunicació, en la que hem treballat tot
això. Havíem de preparar un treball per
a millorar la concentració abans d’un
concurs o un concert. Férem alguns
exercicis per a relaxar-se, activar-se
o mentalitzar-se. Preparar el cap per
a que estiga el més tranquil possible.
Pensar que, qui va a escoltar-te, ho fa
perquè li agrada la música, i no van a
veure els teus errors. Tot això ajuda. El
que més fa a l’hora d’estar tranquil és
la preparació prèvia, el treball d’abans.
Què és el més important per a
créixer en el món de la música?
Dedicar-li moltes hores, i no sols a
l’instrument. També informar-se, llegir,
i escoltar. Saber molt dels compositors,

Adrián Ferrer ha sigut reconegut amb el
Premi Nacional d’Educació en Rendiment
Acadèmic d’Ensenyaments Artístics.
de la seua vida. Tot pot influir en la
teua interpretació. Quan més dins estàs
del món de la música, més t’enganxa, i
>> Paiporta <<

tens més ganes de fer-ho tot.
És molt competitiu aquest món?
Sí, perquè hi ha molta gent que toca el
piano, però pocs pianistes. I quan ixes
del conservatori t’adones que hi ha tot
un món de pianistes que al·lucines. No
has de tancar la ment al que tens més a
prop. Has de ser conscient que sempre
hi haurà algú millor que tu. Això és
el que t’anima a intentar millorar i, si
pots guanyar als altres, millor. Encara
que això és molt subjectiu. A cadascú li
agrada una interpretació.
Et sents suficientment reconegut?
És molt difícil fer-se visible des de
qualsevol art. Destacar i eixir a la llum
és complicat però, de moment, no tinc
problemes amb això de les entrevistes,
perquè me n’han fet moltes més de
les que esperava. Tot el que m’ajude a
donar-me a conéixer ho agraïsc.
Què diries que és el millor de tocar
el piano?
Cada vegada que estic al piano, practique un llenguatge molt diferent. Fa
tant de temps que estic dedicant-me a
això, i tota la meua família són músics,
que quan toque trobe un món diferent,
íntim. Estic en el meu terreny, és el
meu món.
Tens algun compositor favorit?
Dels de piano, m’agrada molt Liszt. És
un virtuós, de l’etapa romàntica, del
segle XIX. Rachmaninoff és altre dels
que més gaudisc. Dels compositors
d’orquestra, m’agrada Mahler.
I de la música actual?
La música que jo escolte sol ser clàssica, però qualsevol música que em
posen m’agrada. Si estic a ma casa, no
vaig a escoltar qualsevol grup, perquè
no m’atreu suficientment. Però puc
eixir de festa, que em posen qualsevol
cançó, de rap o de techno, i també
m’agrada.

Estem a pocs dies de donar el tret d’eixida a les festes populars de Paiporta 2017. Unes
festes que enguany es caracteritzen per ser el resultat d’un procés participatiu en el que
han estat implicades 21 entitats ciutadanes del nostre poble, per això vull aprofitar estes
primeres línies per agrair especialment a tots els col·lectius i associacions que han participat en l’elaboració del programa que tens a les teues mans.
Entitats culturals, festeres i esportives que han dissenyat un calendari ple d’activitats enfocades a tot tipus de públic. Des dels més joves, als més majors, i posant especial èmfasi
en el públic infantil, per als que les festes començaran inclús uns dies abans amb la volta a
peu infantil.
Viure Paiporta en una Paiporta viva. Eixe és el missatge que volem transmetre en estes
festes. Per això este any també fem una aposta decidida per dur la festa a cada racó del
nostre poble i fer així possible que a tots els barris es puga sentir i viure l’emoció i la
germanor d’estos dies tan esperats. Diversificant les activitats perquè es gaudisca la festa per tot el poble i esta servisca
també com a motor econòmic per al comerç i l’hostaleria local.
L’any passat les casetes de festes tornaren al centre del poble, retornant així al lloc que ocupaven fa molts anys, quan la
festa es vivia vora el barranc que uneix l’horta i el secà. Enguany repetim l’experiència canviant una vora per l’altra, la
corresponent a l’horta en la carretera Benetússer. I es continua amb la possibilitat que associacions i col·lectius puguen
sopar “a la fresca” cada nit d’esta setmana gran a la porta dels seus locals, una experiència que també va tindre molt
bona acollida.
Este 2017 repetim aquelles activitats que sent novetat l’any passat varen ser tot un èxit. Com el correfocs, la pilota valenciana, la nit de bureo i el guisat de Sant Roc. I introduïm de noves, com el concurs de truita, una exhibició d’esgrima,
decoració de carrers, entrada de bandes de música i algunes novetats amb les que ens sorprendrà la Junta Coordinadora
de Moros i Cristians.
M’agradaria també ressaltar una activitat cultural que posa de relleu el nostre patrimoni i les nostres arrels: l’exposició
urbana impulsada pel Museu de la Rajoleria, ‘El Museu ix al carrer, jo vaig estar ací’. Un recull de 16 imatges antigues de
la localitat que estaran situades just als llocs on estan realitzades les fotografies.
Espere que passeu unes bones festes i us anime a viure una Paiporta més viva que mai.
Isabel Martín Gómez
Alcaldessa Paiporta					

“Per damunt de les muralles que han alçat en el carrer!
Per damunt de tot viurem!
Per damunt de lleis i muralles que han alçat en el carrer
armarem la muixeranga i entre tots la muntarem!
Passarem a l’altra banda! Per damunt de tot viurem!
Viurem! Viurem! Viurem! Per damunt de tot viurem!”
Viurem – Al Tall

Novament, a Paiporta, ens acostem a les dates on celebrarem les nostres Festes Populars
2017, entre els dies 10 i 17 d’agost.
Des de l’equip de govern del nostre Ajuntament i des de la Regidoria de Cultura entenem
que la festa ha de ser popular, participativa i integradora, perquè els i les veïnes puguem
sentir-la com a pròpia. I la millor manera d’aconseguir-ho és escoltant-nos.
En l’elaboració del programa d’enguany hem tingut molt en compte l’opinió del veïnat,
sentint la veu del carrer i en la celebració de les assemblees participatives. D’aquesta
manera tan les associacions de Paiporta com els paiportins i paiportines, s’han pronunciat
sobre els aspectes d’edicions passades que calia potenciar, corregir i innovar.
En aquest sentit vull agrair la col·laboració de totes les persones i entitats que han contribuït a crear una programació tan participativa, variada i equilibrada.
El programa que presentem suma 57 actes, 7 més que en 2016, que de manera heterogènia i integradora ambientaran
totes les zones del nostre poble.
Hem reforçat, sobretot, les activitats infantils, perquè els més xicotets gaudisquen plenament d’aquests dies. La música, com no, també té un pes important en les nostres festes, sent, de les 9 actuacions musicals programades, 5 amb una
empremta merament juvenil. La cultura local, folklòrica, etnològica i tradicional també té una presència importantíssima,
de la qual vull destacar la magnífica exposició fotogràfica de dècades passades que ambientarà els carrers i places del
nostre poble. La festa de Moros i Cristians, la Festa del Gos, l’esport i la gastronomia completen una programació elaborada amb el desig de ser gaudida al màxim pel veïnat amb respecte i harmonia, i que aquestes festes siguen recordades
de manera grata durant la resta de l’any fins les pròximes.
Salut i bones festes,
Alberto Torralba Campos
Regidor de Cultura
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Divendres 4 d’agost

Dissabte 5 d’agost

19:30 XIXa Volta a Peu Infantil

10:00 Tir al plat

Eixida i meta a la pl. Blasco Ibáñez.

Club Atletisme Paiporta · Club Atletisme Von Hippel-Lindau.

Clavaris del Crist
Dissabte 5 d’agost

20:00 Benedicció de vehicles (cotxes, motos, bicis...)

C/ Sta. Anna, Primer de Maig, Pont Vell, pl. Blasco
Ibáñez, Jaume I, Ausiàs March, López Trigo, pl. Esglèsia.
Sorteig de regals entre els xiquets i les xiquetes
participants.

21:00 Concurs de paelles. C/ Antonio Machado.

9:00 Concurs Decoració de Carrers

Inscripcions a l’Ajuntament de l’1 al 7 d’agost per
a les associacions locals interessades.

11:00 Titelles “La terra dels Babaus”
Xalet de Català.

19:30 Encontre de Xarangues. Carrers del poble.

Inici: pl. Itàlia, pl. Medi Ambient i pl. 3 d’abril.
Encontre a la ctra. Benetússer.
Associació Musical El Palleter.

Camp de Tir de Quart de Poblet.
Club Esportiu de Caçadors.

Diumenge 6 d’agost

8:00 Cercavila amb focs d’artifici
Volta de la processó.

12:00 Missa del Santíssim Crist del Consol
Església de Sant Jordi.

21:00 Processó del Santíssim Crist del Consol
Volta de la processó.

20:00 III Trofeu Benèfic de Futbol “El Palleter”

Paiporta CF-UE Gandia
Camp de futbol El Palleter. Paiporta Club de Futbol.

22:00 Concurs de Truita. Pl. Soliera.

Inscripcions a l’Ajuntament de l’1 al 7 d’agost.
Comparsa Cristiana “La Nostra”.

23:00 Nit de Bureo de folklore valencià.

Placeta del Bollo (Antic Regne amb S.Francesc).
Colla de Tabals i Dolçaines “El Palleter”.

20:00 Començament de l’activitat de les casetes
de festa. Ctra Benetússer.

23:30 Discomòbil. Pl. 3 d’abril.

10:00 Taller de Teatre Infantil

20:00 Casetes de festa. Ctra. Benetússer.
20:30 Albaes “La Festa a Casa”

Jardins del Museu de la Rajoleria.
Inscripcions a l’Ajuntament de l’1 al 7 d’agost.
Xiquets entre 8 i 14 anys. Burumballa Teatre.

12:00 Inauguració de l’exposició “El Museu ix al
carrer, jo vaig estar ací”. Pl. Casota.
17:00 Taller de disfresses infantils Moros i
Cristians. Pl. Major.
Comparsa Cristiana “La Nostra”.

19:00 Entrada infantil de Moros i Cristians

Pl. Major. Junta Coordinadora de Comparses Mores
i Cristianes.

10:00 II Memorial billar a tres bandes Ramón
Martí. Seu Club Billar, pl. Església Sant Jordi.
Club Billar Paiporta.

11:00 Festa del Melonet: confecció dels melonets
C/ Primer de maig amb La Font.
Inscripcions a l’Ajuntament de l’1 al 7 d’agost.

19:00 Concurs de Rap. Pl. 3 d’abril.
Centre Social Al Vent.

19:30 Dansà en honor a Sant Roc

Pl. Blasco Ibáñez. Portadors de Sant Roc.

Carrers del poble. Junta Coordinadora de
Comparses Mores i Cristianes.

23:00 Revetla popular: Orquesta Sicilia
C/ Santa Anna.

23:00 Concert dels grups: La Banda Lokura,
Mistah Godeh & The Growling Band i
Pool Jazz. C/José Capuz amb Literat Azorín.
Centre Social Al Vent.

20:00 Casetes de festa. Ctra. Benetússer.
21:00 Festa del Melonet: Cercavila.

C/ Primer de Maig, Pont Vell, pl. Blasco
Ibáñez, Pare Jordi Maria, Sant Pasqual,
Mestre Palau fins L’Auditori.

22:00 Sopar popular faixat. C/ Jaume I.

Inscripcions a l’Ajuntament de l’1 al 7 d’agost.

00:00 Retreta dels Moros i Cristians

Carrers del poble, entre pl. Xúquer i L’Auditori.

Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.

20:00 Torneig de petanca per dupletes. Pistes del Club,
av. Francesc Ciscar. Club Petanca Bonabola.
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11:00 Parc infantil de jocs aquàtics amb festa
de l’escuma. C/ Sant Joan de Ribera.
17:30 Festa infantil: Karaoke, pallassos, orxata i
fartons. Jardins de Vil·la Amparo.
19:30 Desfilada de comparses de Moros i
Cristians. C/ Santa Anna, Primer de Maig,
Jaume I. Junta Coordinadora de Comparses
Mores i Cristianes.

20:00 Casetes de festa. Ctra. Benetússer.

10:00 Portes obertes al Rocòdrom

Rocòdrom del Poliesportiu Municipal.
Club d’Espeleologia l’Horta.

11:00 Jocs d’educació vial amb bicicletes
C/ Montcada.

20:00 Ofrena de la Mare de Déu d’Agost

C/ Convent, Sant Roc, Primer de maig, Pont Vell,
pl. Blasco Ibáñez, Jaume I, Ausiàs March,
López Trigo. Clavariesses de la Mare de Déu d’Agost.

20:00 Casetes de festa. Ctra. Benetússer.

10:30 Degustació del “Guisat de Sant Roc”
C/ Sant Jordi.

12:00 Missa de la Mare de Déu d’Agost

Església de Sant Jordi. Clavariesses de la Mare de
Déu d’Agost.

18:00 Jocs i activitats infantils. C/ Sant Francesc.
Centre Social Al Vent.

19:00 Exhibició d’esgrima infantil.

Placeta del Bollo (Antic Regne amb S.Francesc).

8:00 Cercavila amb focs d’artifici

Volta de la processó. Portadors de Sant Roc.

signes per a la comunitat de persones sordes)

C/ Jaume I (junt a L’Auditori
Municipal). Junta Coordinadora de Comparses
Mores i Cristianes.

23:00 Correfocs “Dimonis de Mislata”

C/ Sant Jordi, 9 d’octubre, ctra. de Picanya.

00:00 Nit de Rock. Actuació de “Los Benito”
Ctra. de Picanya.

21:30 Entrada de Bandes

C/ Santa Anna, Primer de Maig, Pont Vell,
pl. Blasco Ibáñez, Jaume I.
Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.

22:30 Entrada de Moros i Cristians

C/ Jaume I, pl. Blasco Ibáñez, Pont Vell,
Primer de Maig, Santa Anna.

Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.

00:00 JoveRock’17: actuació de “The riders trio”,
“The Sultans of Blues” i “Malaje”
C/ Sant Joan de Ribera.

20:00 Casetes de festa. Ctra. Benetússer.
21:00 Processó de la Mare de Déu d’Agost

Volta de la processó. Clavariesses de la Mare de
Déu d’Agost.

22:00 Entrà de la Murta. Volta de la Processó.
22:30 Projecció de la pel·lícula “Bar Bahar”
C/ Sant Francesc. Centre Social Al Vent.

23:30 Concert de Sant Roc. Pl. Cervantes.

A càrrec de La Unió Musical de Paiporta.

11:00 Partida de Pilota Valenciana.
C/ Primer de maig.

12:00 Missa solemne de Sant Roc

11:00 Gimcana infantil.

13:00 Benedicció i repartiment de pans

18:30 Cavalcada. Carrers del poble. Festers del Gos.
21:30 Processó del Gos.

Església de Sant Jordi.

Església de Sant Jordi. Festers del Gos.

14:00 Mascletà. C/ Montcada.
19:00 Cavalcada de Sant Roc
Recorregut tradicional.

22:00 Processó de Sant Roc
Recorregut tradicional.

22:30 Ball tradicional. Placeta del Casino.
Festers del Gos.

1:00 Castell de focs artificials. C/ Montcada.
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21:00 Ambaixada de comparses de Moros i
Cristians (amb interpretació de llengua de

Poliesportiu Municipal

Recorregut tradicional, Pl. Església de Sant Jordi.
Acompanya’ns amb el teu gos i rebrà un obsequi.
Festers del Gos.

22:00 Cremà del Gos i Castell de Focs.
C/ Sant Jordi. Festers del Gos.

Unes festes més participatives i
variades amb 57 activitats

El 10 d’agost comencen les Festes Populars 2017 de Paiporta, dissenyades en bona part per la ciutadania i
les associacions locals. Hi ha més activitats que en 2016, i la programació inclou actes que requereixen de la
implicació del poble, com són concursos i tallers proposats en molts casos per aquestes entitats
En total, s’han programat 57 activitats,
set més que en 2016. D’acord amb
les inquietuds expressades en el
procés participatiu d’elaboració de la
programació, la Regidoria de Cultura
ha reforçat les activitats infantils,
musicals, gastronòmiques, culturals
i esportives. Al mateix temps, es
mantenen les tradicionals, com els
actes religiosos o les casetes de festa.
Entre les novetats més substancials
estan les albaes de la ‘Festa a Casa’,
impulsades per la Junta Coordinadora
de Moros i Cristians, i que permetrà
acostar la festa a aquelles persones
majors que es troben impedides.
També s’incorpora a petició popular un
concurs de decoració de carrers.

El fruit d’un
treball conjunt
El taller ‘Participa Festes’, impulsat per
les regidories de Cultura i Participació
Ciutadana i celebrat a finals de
maig, va permetre la participació
efectiva d’associacions i persones a
títol individual en la confecció del
programa de festes. Es va encetar
aleshores un treball en conjunt entre

El teatre tindrà un pes específic
important, ja que el grup local
Burumballa Teatre organitzarà un
taller infantil als jardins del Museu de
la Rajoleria el divendres 11 d’agost.
Hi haurà també, en l’àmbit teatral,
un espectacle de titelles, el dia 10 de
matí. En l’entrada infantil de Moros
i Cristians, l’Associació La Nostra ha
organitzat prèviament un taller de
confecció de disfresses.
Per a xiquetes i xiquets, també s’ha
programat un parc infantil amb
atraccions d’aigua (el diumenge
13 d’agost), una exhibició i taller
d’esgrima, una festa amb animació
musical i karaoke, conta-contes i
berenar, un parc d’educació vial, i

una gran gimkana el Dia del Gos, que
comptarà amb les seues activitats
habituals dels festers, a més d’una
partida de galotxa. Les activitats
gastronòmiques s’amplien, i la música
serà més protagonista que mai, fins i
tot en la jornada inaugural.
El regidor de Cultura, Alberto Torralba,
ha agraït “la participació de les
persones implicades en el disseny de
la programació” i ha explicat que “les
festes mantenen la vocació encetada
l’any passat de que hi haja activitats
repartides per tot el nucli urbà, per
a que es note que el poble està en
festes”, La participació, ha afegit,
“també ha impregnat la filosofia de
moltes de les activitats”.

la Regidoria de Cultural i les persones
interessades que s’ha mantingut fins
a pocs dies abans d’iniciar-se les
celebracions. En el taller, les persones
participants es dividiren en grups
per a proposar i prioritzar activitats
per franges d’edat i temes. Tal com
es va explicar prèviament, hi havia
criteris que es valoraven positivament,
com que no contingueren activitats
amb maltractament animal, que
promogueren la participació o els
valors com la igualtat de gènere.
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#DescObrimPaiporta

El Museu ix al carrer, jo vaig estar ací
EXPOSICIÓ. Per primera vegada el

celebrarà l’11 d’agost a les 12:00h en
la Plaça la Casota.
Amb elles, el Museu mostra l’evolució
del nostre poble. Les instantànies estan
situades en el mateix lloc i enquadrament amb el qual es va prendre la foto
en un passat no gaire llunyà.
La més antiga és la de la construcció
del pont vell en 1926. Però de totes

Mª Teresa Bauset i Eduardo Navarro davant la porta del Rajolar, Paiporta 1924. Foto cedida per Enrique Navarro. Arxiu
Museu de la Rajoleria.

Vista del Rajolar de Bauset, Paiporta 1930. Foto cedida per
Enrique Navarro. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Carrer Santa Anna decorat per al II Centenari Parroquial,
Paiporta 1954. Foto cedida per Cecilia Torres. Arxiu Museu
de la Rajoleria.

Carrer Sant Roc decorat per al II Centenari Parroquial, Paiporta 1954. Foto cedida per Maruja Moreno. Arxiu Museu de la
Rajoleria.

Grup de pasqüeros i pasqüeres a la plaça Cervantes, al fons
casetes del mercat. Foto cedida per Pepita Martínez. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Cercavila de les clavariesses de la Puríssima en direcció al pont
vell, Paiporta 1949. Foto cedida per Ana Rufes. Arxiu Museu
de la Rajoleria.

Museu de la Rajoleria ix del seu espai
físic, i pren els carrers de Paiporta
amb aquesta exposició formada per
16 fotografies repartides pel municipi. Aquestes imatges formen part de
l’arxiu fotogràfic del Museu i han sigut
possibles gràcies a l’aportació dels
veïns i les veïnes. La inauguració se

Eixida des del carrer Convent de l’excursió dels
alumnes de Don Antonio a Vilamarxant, Paiporta
1953. Foto cedida per Abelardo Martínez. Arxiu
Museu de la Rajoleria.

Bendició de la bandera de la Banda Primitiva en la
plaça Vicente Blasco Ibáñez, els padrins Amparito
Llácer i Donís Alba, Paiporta 1929. Foto cedida per
Manuel Esteban. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Restauració de l’església de Sant Jordi,
Paiporta 1954. Foto cedida per Mari Esteve. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Vista del camp de futbol en el barranc, Paiporta 1960. Foto
cedida per Diego Roldán. Arxiu Museu de la Rajoleria.

elles la que més crida l’atenció, pel
canvi que s’ha produït en el paisatge
urbà, és la foto de la plaça Soliera. A
prop d’aquesta popular plaça estava
situada en 1965 la Piscina Olympia,
que segur que formarà part del record
col·lectiu de molts paiportins i paiportines. L’exposició es podrà veure en els
nostres carrers fins al 30 de setembre.

Piscina Olympia situada prop del que ara és la
plaça Soliera, Paiporta 1965. Foto cedida per Amparo Puchal. Arxiu Museu de la Rajoleria.

Cavalcada de les festes de la Puríssima des del carrer València a la plaça l’Església, Paiporta 1956.
Foto cedida per José Rodríguez i Lolita Soler. Arxiu
Museu de la Rajoleria.

Festers del Gos al carrer Sant Jordi, Paiporta 1956.
Foto cedida per Vicente Puchalt. Arxiu Museu de
la Rajoleria.

Construcció del pont vell, Paiporta 1926. Foto
cedida per Josefina Torregrosa. Arxiu Museu de
la Rajoleria.

Construcció del Barri Picanyer, Paiporta 1959. Foto cedida
per Mari Esteve. Arxiu Museu de la Rajoleria.

>> El nostre poble <<

Xalet del Cristalero, situat davant de la plaça Xúquer, Paiporta
1972. Foto cedida per Ramona Romero. Museu de la Rajoleria.
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Tallers variats,
formació
bàsica i el
triple d’oferta
en anglès al
CFPA
El Centre de Formació de Persones
Adultes (CFPA) ha tancat el mes de
juliol el primer tram de matriculació
per al pròxim curs, que es tornarà a
obrir del 4 al 15 de setembre. El centre
ofereix 25 tallers, sis grups de formació bàsica, tres tallers de l’Associació
d’Alumnes, i fins a sis grups d’anglès
a l’aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes, oferta que s’ha triplicat respecte
al 2016. Al voltant de 600 persones
formen l’alumnat del CFPA de Paiporta, que per al curs vinent incorpora
dos cursos: Accés a Cicles Formatius
de Grau Superior (CFGS) de matins, i
preparació per a la prova d’obtenció de

la nacionalitat espanyola.
El preu de matrícula per als cursos i la
formació bàsica és de 10 euros per any;
així mateix, l’Ajuntament de Paiporta
bonifica la matriculació en els tallers
lliures a persones amb dificultats
econòmiques. Hi ha més informació
sobre els requisits de les ajudes en la
web municipal.
Entre els cursos i tallers destaca l’oferta d’idiomes (anglés, francés, alemany),
o d’arts plàstiques, com la fotografia
o la pintura. També n’hi ha de més
tècnics, com els d’informàtica, i d’intel·ligència emocional. Es pot estudiar
valencià elemental, intermedi, mitjà i

superior; accés a la universitat per a
majors de 25 i 45 anys, espanyol per a
estrangers, alfabetització, neolectors i
educació de base.
Dins de la formació bàsica, uns cursos
d’atenció central són els d’obtenció del
Graduat d’Educació Secundària, que
s’ofereixen per segon any consecutiu
en torns de matí i vesprada. A més,
s’imparteixen tallers organitzats per
l’Associació d’Alumnes. També està
previst que es reprenguen els grups de
conversa i intercanvi cultural Rogles de
Babel.

Obres de millora
a dos col·legis
paiportins
La Regidoria d’Educació ha aprofitat
les vacances d’estiu per a emprendre
noves obres de millora a dos col·legis
paiportins. En concret, s’ha instal·lat
una zona d’ombra als jocs infantils del
CEIP Lluís Vives, el que permetrà que
l’alumnat puga gaudir-los també als
mesos de calor, i s’han reformat els
banys del CEIP Lluís Vives.

Els joves amb dificultats exposen
‘Espais emocionals positius’
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Paiporta ha tancat recentment
el seu programa d’educació emocional,
que ha ajudat 30 xiquets i xiquetes
de Primària amb dificultats acadèmiques, socials o econòmiques a millorar
aspectes com l’autoestima, la gestió de
les emocions, les habilitats socials i el
rendiment acadèmic.
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>> Paiporta <<

En la festa final, celebrada a principis
de juliol, els i les usuàries mostraren
les fotos realitzades als que eren, al
seu parer, ‘Espais emocionals positius’
de la localitat . El programa d’educació emocional es mantindrà en el curs
2017-2018 i és un recurs oferit per la
Regidoria d’Educació de forma gratuïta, executat per l’Associació Sura.

La Regidoria d’Esports
destina 25.000 euros en
subvencions a clubs
La Regidoria de Joventut i Esports de
l’Ajuntament de Paiporta ha obert una
línia de subvencions de 25.000 euros
per a clubs i entitats esportives locals.
Aquestes ajudes s’atorguen d’acord
amb els objectius d’aquesta àrea, amb
la finalitat d’afavorir la promoció de
l’esport en l’àmbit municipal, així com
contribuir financerament a la millora
i difusió de les activitats esportives de
les associacions locals.
L’any passat es van recuperar aquestes
ajudes després d’anys d’haver-se suprimit per part del govern anterior, i la
intenció de l’actual equip de govern és
mantindre-les en els següents exerci-

cis i, fins i tot, ampliar-les. Han pogut
optar a les subvencions totes aquelles
entitats, associacions i clubs esportius
legalment constituïts com a tal, inscrits
en el Registre d’Associacions i en la
federació esportiva corresponent, i
amb raó social a Paiporta amb un any
d’antiguitat. A més, no es podia rebre
cap altra subvenció de l’Ajuntament
per a poder optar a aquesta línia.
Aquestes ajudes se sumen als 5.000
euros que ja atorgava la Regidoria per
a esportistes individuals, i que podien
arribar fins als 800, altre suport que
també havia quedat suprimit en legislatures passades.

Més de 540
esportistes en el
XXVIII Encontre
Paiporta va acollir el XXVIII Encontre
Comarcal d’Escoles Esportives, en què
participaren un total de 544 xiquets i
xiquetes de 9 localitats. En la trobada
es practicaren les modalitats esportives de bàsquet, futbol sala, gimnàstica
rítmica, psicomotricitat, escacs, taekwondo, ritmes infantils i handbol.
>> El nostre poble <<

Eixides gratis
a la mar i la
muntanya

Una cinquantena de persones assistiren a l’eixida gratuïta a la mar organitzada pel Servei Municipal d’Esports
(SME) de la Regidoria de Joventut i
Esports. Les places per a l’activitat
estaven limitades per les seues característiques. En un sol dia s’esgotaren
totes les inscripcions per a l’eixida, que
s’emmarca dins de la promoció d’activitats a l’aire lliure de la Regidoria d’Esports. Els últims mesos s’han realitzat
també dues eixides a la muntanya amb
la col·laboració de clubs locals paiportins. En aquesta primera eixida a la
mar, realitzada a mitjans de juny i que
vindrà seguida d’altres, els i les participants gaudiren de diferents modalitats
de rem que es poden practicar com són
la iola, el llaüt, i el ‘falucho’.
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Èxit del Curs
d’Atenció
Sociosanitària

L’alcaldessa, Isabel Martín, i el regidor d’Ocupació, Vicent Ciscar, així com altres
membres de l’equip de govern, acompanyaren als i les joves en una de les jornades

Un projecte d’intercanvi
internacional estrena el
viver Paiporta Emprén
Aquesta infraestructura, finançada per l’Ajuntament amb 43.000 euros,
està concebuda com un espai de treball amb múltiples serveis per a que
emprenedors i emprenedores tinguen suport en els primers moments de
vida del seu projecte empresarial.
Les sessions del projecte d’intercanvi
de formació professional ‘Enterprise is
vital’ de l’IES La Sénia van servir per
a estrenar les instal·lacions del nou
viver d’empreses Paiporta Emprén, al
Polígon de l’Alqueria de Mina. Aquest
viver està concebut com un espai per
a que emprenedors i emprenedores
tinguen suport en els primers moments
del seu projecte empresarial.
El viver d’empreses se situa en un
edifici municipal a l’Avinguda Tarongers, i compta amb totes les comoditats pròpies d’un espai de treball
modern, com són climatització, accés
a internet, serveis d’impressió i espais
compartits de treball, a més d’una
sala de reunions. En aquest viver s’ha
habilitat també un espai per a la seu de
l’Associació de Polígons Industrials de
Paiporta (APIP).
Fins que es reglamente per part de
l’Ajuntament la forma d’accedir a l’ús
del viver, procés que ja ha iniciat els
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tràmits administratius pertinents i
estarà a punt en pocs mesos, Paiporta
Emprén pot acollir altre tipus d’activitats com és el cas de les sessions del
projecte d’intercanvi internacional de
formació professional ‘Enterprise is
vital’, el passat mes de maig. En aquesta iniciativa va participar alumnat de
l’IES La Sénia, així com de centres del
Regne Unit, Finlàndia i Portugal.
‘Entrerprise is vital’ és un projecte
d’associació de centres educatius i
institucions que té com a objectiu
fomentar l’empreniment empresarial
en alumnes de Formació Professional
mitjançant la creació de clubs d’emprenedors que estudien i posen en comú el
teixit empresarial de la seua localitat i
participen en concursos internacionals.
de creació d’empreses.
El projecte ha començat enguany i es
perllongarà fins al 2019. Es realitzaran
trobades anuals entre els i les participants i les institucions col·laboradores.
>> Paiporta <<

Una dotzena de persones provinents de
l’atur han obtingut el Certificat de Professionalitat en Atenció Sociosanitària
i 10 d’elles ja tenen ocupació. Eixe
ha sigut el magnífic resultat del curs,
impulsat per la regidoria d’Ocupació i
Comerç de l’Ajuntament de Paiporta.
El Curs d’Atenció Sociosanitària té una
durada de 6 mesos, al llarg dels quals
l’alumnat rep 640 hores de formació i
fa pràctiques en empreses del sector.
de les residències i els centres per a
persones majors.
“L’objectiu d’esta classe de cursos
és que les persones puguen tornar a
trobar faena –afirma el regidor d’Ocupació, Vicent Ciscar-, i ha sigut un èxit
que 10 de les 12 persones que l’han fet
hagen pogut deixar l’atur”. La regidoria d’Ocupació té previst que aquest
curs es puga repetir en els pròxims
mesos, donada la bona acollida i els
resultats positius quant a la millora
de l’ocupabilitat de l’alumnat que el
realitza.

La pressió del
19J motiva un
pacte d’estat
per la igualtat
L’Ajuntament de Paiporta, a petició de
les associacions de dones de la localitat, va donar suport a la protesta estatal convocada sota el lema #19JAlertaFeminista per a exigir un increment
de les partides pressupostàries en la
lluita contra la violència masclista dins
dels Pressupostos Generals de l’Estat
(PGE). , Finalment, la pressió social ha
provocat un pacte de totes les forces
polítiques al Congrés dels Diputats.

Millores palpables en
Benestar Social
La Regidoria de Benestar Social ha implantat en 2017 el ‘Servei de
Porta d’Entrada’, un mètode d’atenció tècnica directa que ha permés
que s’atenga a 2.000 persones amb diferents problemàtiques, i que esta
atenció siga sempre prestada per personal tècnic especialitzat.
Amb el ‘Servei de Porta d’Entrada’
“hem millorat la qualitat de l’atenció a
les persones necessitades d’ajuda”, ha
explicat la regidora de Benestar Social,
Maribel Albalat. “Qualsevol persona
que es trobe en dificultats pot vindre a
l’Ajuntament i serà atesa el mateix dia
per professionals de l’àrea, que atendran immediatament la situació”.
Este nou servei es completa amb altres
mesures impulsades pel govern de
Paiporta. Així, s’ha incrementat notablement el personal que atén esta problemàtica, que ha passat de 5 persones
en 2015 (4 tècniques i 1 auxiliar administratiu) a 18 persones en 2017: 11
tècniques a Benestar Social, 1 tècnica
d’Igualtat, 3 al Programa de Menors, 1
a l’UPCCA i 2 a l’Administració.
En eixe mateix sentit, s’ha incrementat un 25% la dotació pressupostària

per al Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)
que es presta a persones que no poden
atendre les seues necessitats bàsiques,
a les quals els permet gaudir d’un major grau d’autonomia a la seua vivenda
gràcies a esta ajuda.
L’àrea de Benestar Social ja va incrementar en 2016 la dotació per al SAD
un 25%. En total, i des del canvi de govern ara fa dos anys, el pressupost per
a l’ajuda a domicili ha pujat un 56,20%,
i ha passat dels 50.500€ de 2015 als
79.000 euros d’enguany gràcies a eixe
increment acumulat.
Des de la regidoria es mostren satisfets de poder dir que, gràcies a tots els
mitjans econòmics i humans que s’han
destinat a este servei, s’ha aconseguit
per primera vegada que no hi haja
llista d’espera. Totes les persones que
han demanat SAD estan ateses.

El programa ‘Avalem Joves’ permet la
creació de 15 llocs de treball a Paiporta
La Regidoria d’Ocupació i Comerç
de l’Ajuntament de Paiporta invertirà
53.300 euros en la implantació del pla
‘Avalem Joves’, que permetrà la creació
de 15 llocs de treball per a menors de
30 anys. Aquest programa es completarà amb una aportació de 178.000
euros de fons europeus, canalitzats a
través de la Conselleria d’Economia.
‘Avalem Joves’ té com a objectiu incentivar la contractació de persones joves

qualificades. La baremació de candidats i candidates s’ha realitzat amb
criteris del Servei Valencià d’Ocupació
i Formació (SERVOF), i s’han tingut en
compte criteris socials i econòmics, així
com l’experiència laboral, encara que
en sentit invers, ja que un dels objectius del programa és oferir una primera
oportunitat laboral a joves qualificats.
També s’ha valorat l’empadronament a
Paiporta.
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El programa ‘Avalem Joves’ es divideix en dues àrees. D’una banda,
hi ha contractacions d’entre 7 i 12
mesos d’11 persones amb qualificació
universitària, titulació equivalent o
certificat professional. L’altra vessant
del programa va dirigida a persones
que no necessàriament han de tindre
titulació, i que podran accedir a quatre
contractes per obra i servei d’un any de
durada.
| 23

L’Ajuntament passa
en dos anys de la
posició 30 al número
1 en l’índex dinàmic
Dyntra, i ocupa
el lloc 17 a nivell
estatal.

Paiporta és el municipi
valencià amb millor
índex de transparència
L’Ajuntament de Paiporta ocupa el primer lloc entre els consistoris valencians
en l’índex dinàmic de transparència
Dyntra. Aquesta ferramenta avalua la
informació que es facilita a la ciutadania sobre la gestió municipal. Actualment, Paiporta és el municipi més
transparent del País Valencià, ja que
compleix 114 dels 151 indicadors, és a
dir, un 75,5%. A escala estatal, Paiporta
ocupa la posició 16.
La situació contrasta amb la que es

vivia en 2015, quan l’Ajuntament de
Paiporta, sota l’anterior govern del PP,
tan sols complia 44 dels 143, un 31%
dels paràmetres, i ocupava el lloc 30.
“La ciutadania de Paiporta és la millor
informada de l’acció del seu govern
municipal, i eixe era un dels objectius
de l’equip de govern, perquè és la
millor manera d’evitar la corrupció”, va
afirmar la regidora de Transparència,
Encarna Signes.

Conclou la
primera ronda
de Trobades
amb l’alcaldessa
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín,
i el seu equip de govern, han tancat
al juny la primera ronda d’assemblees
ciutadanes amb la cinquena reunió,
la del Barri del Secà. Baix el títol de
‘Trobades amb l’alcaldessa, el govern
respon’, des de febrer s’ha celebrat
una assemblea a cada barri, des d’on
han sorgit desenes de propostes i
grups de seguiment de les peticions.
Les trobades són una iniciativa de la
Regidoria de Participació Ciutadana,
amb el suport de totes les àrees. La
següent etapa serà el trasllat d’informació des dels grups de seguiment al
veïnat de cada barri, i la celebració de
noves trobades al 2018.

La nova llei de
participació, a
debat a Paiporta
El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, va participar en
les jornades de debat sobre la futura
Llei valenciana de Participació Ciutadana, que varen tindre lloc a Paiporta,
Elx i Castelló. Alcaraz va apostar per
“crear canals sòlids que incorporen a la
ciutadania a les polítiques públiques”.

Conveni amb Fundació Horta Sud
per a entrar en la Xarxa Participa
La Fundació Horta Sud (FHS) i Paiporta renoven el seu compromís per
a fomentar la participació i enfortir
l’associacionisme mitjançant Xarxa
Participa. El conveni té una dotació
econòmica de 4.000 euros i fou signat
per l’alcaldessa de Paiporta, Isabel
Martín, i el president de la FHS,
Alfred Domingo. Xarxa Participa és
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una experiència única en la Comunitat
Valenciana, en la qual es treballa de
manera col·laborativa per a compartir
informació, metodologies de treball,
programes i coneixement, per tal de
multiplicar resultats reduint recursos.
En formen part Aldaia, Alaquàs, Alfafar, Manises, Mislata, Quart de Poblet,
Picanya, Picassent, Torrent, i Xirivella.

Nou arbrat per a
fer ombra a les
places Senyera i
Soliera

Paiporta afronta un futur amb una mobilitat diferent, i una de les primeres mesures
serà la connexió del carril bici pel Pont Nou, que unirà les dues vores del barranc

Les persones al centre
de l’ideal de mobilitat

Després de mesos de treball, ja està a disposició de la ciutadania el Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Paiporta, un document que
ha de guiar les polítiques de mobilitat, i que posa als i les vianants al
centre de la planificació urbana i pretén recuperar l’espai públic.
El document, elaborat els últims mesos
amb criteris tècnics i la participació
de la ciutadania a través de tallers,
entrevistes i enquestes (més de 3.000
contestades per comunitats escolars)
recull desenes de mesures que han de
pacificar el trànsit, afavorir a vianants
i ciclistes, promoure els desplaçaments
interiors a peu o en bici, les rutes escolars segures i per a recuperar l’espai
públic per a la població.
El PMUS “planteja accions de millora
de la mobilitat de vianants, de ciclistes,

Habilitat per al
seu ús el solar
de l’antic CEIP
Rosa Serrano
La ciutadania havia demanat que
aquest espai municipal es poguera
aprofitar com a zona de jocs.

estudia itineraris comercials, revitalitzant el nostre comerç local i els camins
escolars segurs, i aborda l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda”, va explicar l’alcaldessa, Isabel
Martín, durant la presentació.
Per al regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, “cal un
canvi radical del model de mobilitat, ja
que l’actual és insostenible i està basat
en què el rei és el cotxe privat”. El
PMUS se sotmetrà al ple municipal en
els pròxims mesos.

Operaris municipals han treballat al
llarg de les últimes setmanes per a
netejar i condicionar el solar on van
estar ubicades durant huit anys les
aules prefabricades o ‘barracons’ del
CEIP Rosa Serrano, mentre es construïa l’actual centre a la seua ubicació
històrica. Aquesta parcel·la municipal
ja es pot utilitzar com a espai públic,
una demanda expressada en múltiples
ocasions pel veïnat del barri.
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La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat ha plantat nous
arbres a les places Senyera i Soliera
per a augmentar les zones d’ombra.
Aquesta havia sigut una reivindicació
del veïnat durant els últims mesos,
fins i tot en el cas de la Plaça Senyera expressada en les trobades amb
l’alcaldessa. Aquesta última plaça
havia presentat des de la seua execució problemes amb la manca d’ombra
sobre els jocs infantils. A Soliera, les
10 moreres noves s’han afegit a arbres
anomenats plàtans, que també augmentaran l’ombra.

L’obra de Mestre
Palau s’avança
La conclusió de les obres de canvi del
clavegueram del Carrer Mestre Palau
han conclòs en tan sols tres mesos.
La intervenció era necessària donat el
greu deteriorament de les canonades
que discorren per baix del vial, i que
suposaven un alt risc per a l’estabilitat
del ferm. L’actuació es va iniciar a principis de maig amb un temps d’execució
estimat d’entre tres i cinc mesos, però
el termini s’ha acurtat. D’altra banda,
la regidoria d’Urbanisme ha renovat
l’asfalt de diferents carrers de la localitat les últimes setmanes.
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La Finestra de Paiporta

Donació de llibres. La Biblioteca Pública Maria Moliner
Ruiz ha donat desenes de llibres a la biblioteca que el CEIP
Rosa Serrano posarà en marxa en breu.

Ascens del Paiporta CF. El Paiporta CF va aconseguir l’ascens a Tercera Divisió, i fou rebut a l’Ajuntament per l’acaldessa, Isabel Martín, i la corporació.

Nous nínxols al cementeri. L’Ajuntament de Paiporta ha
construit 130 nous nínxols al Cementeri Vell que cobriran
les necessitats dels pròxims anys.

230.000€ per al CEIP L’Horta. El centre rebrà 230.000€ del
Pla de Manteniment d’Escoles de la Diputació, que serviran per
a renovar portes i finestres, essencials en l’eficiència energètica.

Tancament del curs. Les Escoles Esportives de Paiporta finalitzaren el curs amb dues jornades en què participaren 300 xiquetes
i xiquetes.

Subcampiona d’Espanya de Fit Kid. La paiportina
Sheila Simó, de 9 anys, s’ha proclamat subcampiona
d’Espanya de fit kid en el torneig celebrat a Madrid.
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Campió nacional. El paiportí Alberto Mateu guanyà
dues medalles d’or i i dues de plata en el Campionat
d’Espanya de Socorrisme, celebrat a Madrid.

Carrera solidària. Desenes de persones varen participar en
la Carrera i Caminata Solidària del Club d’Atletisme Von Hippel-Lindau de Paiporta.
>> Paiporta <<

Millora de l’ocupabilitat. El Centre de Formació ha realitzat un taller per a millorar l’ocupabilitat de persones en
situació d’atur de llarga durada i majors de 45. anys.

Noves Falleres Majors. Tamara Canales Vázquez i
Noemí Garcia Navas són les noves Fallera Major i Fallera
Major Infantil de Paiporta per al 2018.

Teatre gratis. La Regidoria de Cultura ha assumit enguany
per primera vegada el cost de les entrades per a xiquets i
xiquetes de la campanya ‘Anem al Teatre’.

Moros i Cristians. José Alberto Adrián (Hashashins) i
Manuel Recuero (Cavallers) foren nomenats capitans moro i
cristià per a enguany.

Paiporta treu l’orgull. Amb motiu de la celebració de l’orgull LGTBI, Paiporta ve programar una sèrie d’activitats i va
penjar la bandera multicolor al consistori.

Visita a la Diputació. Desenes de veïns i veïnes de Paiporta visitaren la seu de la Diputació de València, com a
part del programa cultural ‘Açò és la Dipu’.

De Viva Veu. Set alumnes del Jaume I, La Inmaculada, i l’Andreu Alfaro representaren a Paiporta en el Certamen Final De
Viva Veu de lectura en veu alta.

Scouts Gaia i Juniors San Jorge. Ambdós grups juvenils
van exposar al Museu de la Rajoleria per a celebrar aniversaris i mostrar les seues activitats.
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Paiporta s’associa

En la seua gal·la
anual, El Periódico
de Aquí ha
guardonat al Grup
de Danses l’Espolí
amb el premi
‘Festes i Folklore’.
Una vintena
de ‘dansaors’ i
‘dansaores’ formen
el grup. El seu
president és Juan
Mateu, i Javier
Marí ensenya els
nous balls

Grup de
Dansa
l’Espolí:
20 anys
d’arrels

El 13 d’octubre de 1997 naix a Paiporta
el Grup de Dansa L’Espolí. El funden
huit persones amants de la cultura, les
tradicions i els balls populars. Des dels
seus inicis, L’Espolí ha treballat per
mantindre i recuperar part de la nostra
cultura, sobretot pel que fa a la indumentària tradicional valenciana.
Un any després del seu naixement, el
grup recupera el Bolero de Paiporta,
del qual hi existia la música però no
la coreografia. Salvador Mercado,
referent en l’àmbit dels balls populars,
fou l’assessor i creador d’este bolero
amb passos propis de la comarca. El
ball s’estrenà en les festes patronals
d’aquell any. També aleshores es recupera la Ronda o la Festa dels Mayos, en
què el grup cantava a les festeres de la
Puríssima.
Al 1999, L’Espolí crea l’espectacle ‘De
la festa, la vespra’, i el balla a diferents
poblacions, una pràctica que enguany
es recupera amb la presentació d’un
muntatge que es podrà veure el 30 de
setembre a l’Auditori Municipal. Aquell
any també es crea l’estendard del
grup, del qual foren padrins l’aleshores
alcalde de Paiporta, Bertomeu Bas, i la
seua dona, Emília Soler.
A l’any 2000 el grup recupera la pràctica de la Festa del Melonet en Sant Roc
i, les Nadales, per a Nadal. I planifica
el festival de l’Antiga Corona d’Aragó
anant a ballar al 2000 a Mallorca, al
2001 ací, a Paiporta, a Catalunya en
2002, i finalitzen en 2003 a Aragó.
En tot este temps, el grup va creixent
en popularitat, inquietuds i ‘ballaors’ i
‘ballaores’, que arriben a la trentena.
Així aplega al seu desé aniversari, quan
aprofundeix els vincles amb altres àmbits geogràfics amb tradicions dancístiques no tant diferents a les nostres.
Ara L’Espolí ja ha complit 20 anys i ho
ha volgut celebrar amb un fum d’activitats per a compartir amb la resta de
la població: dansaes, saraos, ofrenes…
i, fins i tot, la creació del Premi Espolí,
un premi per a destacar la trajectòria
cultural d’un paiportí o paiportina i de
qui se sabrà el nom el pròxim 30 de
setembre en l’actuació d’aniversari.
Grup de Dansa l’Espolí
facebook.com/grupdanseslespoli/
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Opinió
Portaveus dels grups polítics municipals

Pep Val
Portaveu Compromís

paiporta@compromis.net

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.

Vicent Ciscar
Portaveu PSPV-PSOE

vicentciscar@paiporta.es

Vicente Ibor
Portaveu Partit Popular
vicenteibor@paiporta.es

Alberto Torralba
Portaveu PODEU

albertotorralba@paiporta.es

Mª Consolación
Tarazona
Portaveu Ciudadanos

paiporta@ciudadanos-cs.org

L’ordre d’aparició dels articles serà
rotatori en cada BIM.

Els bons resultats de les polítiques d’esquerra a
Paiporta
Acabem de passar l’equador de la
legislatura i es un bon moment per
a fer balanç. Pel grup Socialista
de Paiporta han sigut dos anys
de treball intens per millorar les
parcel·les que gestionem directament:
Benestar Social, Igualtat, Cooperació
Social i Voluntariat, Gent Gran,
Sanitat i Salut Pública, Ocupació i
Comerç, i tenim la satisfacció que
la nostra presència en el Govern
Municipal, junt amb els nostres
socis de coalició, es puga reconèixer
en les polítiques d´esquerres que
s´estan portant endavant.
Eixes polítiques que milloren la vida
de totes les persones d´este poble, i
sobretot dels que mes ho necessiten,
perquè han sigut víctimes d´esta
crisi que s´ha encebat en els mes
dèbils. Eixes polítiques que ens duen
a complir les prioritats que ens varem
marcar com a coalició d´esquerres.

Polítiques socials, d´ocupació,
transparència i participació
ciutadana, drets socials i millora
de l´administració i l´eficiència
econòmica, estan ja presents i de
manera destacada en el dia a dia
de la nostra gestió a l´ajuntament,
mentre l´oposició està en altres coses,
continua en la línia d’actuació que
ja tenia quan estava en el govern,
amb una absència de gestió que
va fer que ens trobàrem les arques
municipals com ens les vam trobar.
Ara, en esta segona part de
legislatura, s´abordaran projectes
importants, sempre amb el
mateix objectiu: que les polítiques
d´esquerres, que són les que han de
prevaldre, es mantinguen i deixen una
empremta que no tinga marxa enrere.
Els governs de coalició com el nostre
tenen una característica important,
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que hi ha una gran coincidència en
la visió i diagnosi dels aspectes
socials, i moltes opinions que
enriqueixen el diàleg i milloren
les solucions. Evidentment, poden
sorgir divergències en assumptes
puntuals, però amb bona voluntat
per totes les parts i amb un
respecte per les formes i els pactes
acordats, som capaços de tirar
endavant amb projectes compartits
que són el millor per al poble.
Ara és moment de festa, n´hi ha
per a tots i totes. Vos animen a
eixir al carrer i gaudir de la variada
oferta lúdica que hem preparat des
de l’ajuntament, això sí, sempre
respectant els nostres veïns i veïnes.
Socialistes de Paiporta vos desitgem
Bones Festes de Sant Roc!
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Sumamos y seguimos
Programa y trabajo, por y para las
personas de Paiporta. Estos son
nuestros lemas y lo que nos induce a
ir sumando actuaciones encaminadas
a hacer accesible la cultura al pueblo,
de manera transparente, integradora y
participativa.

acondicionado, ya que la utilización
por parte de las asociaciones es casi
completa, después de haber regulado
su uso.

Por primera vez, dentro de la campaña Anem al Teatre, todos los niños y
niñas de Paiporta han podido disfrutar
de funciones de teatro gratuitas. Cualquier precio por entrada no debe ser
impedimento para las personas más
necesitadas económicamente.

Es responsabilidad de los cargos públicos, incidir de manera integral, en
todas nuestras acciones políticas en
pro de la igualdad de género y en contra de la violencia contra la mujer. En
la reciente convocatoria del X Premio
Carolina Planells hemos incrementado la dotación de los premios, con un
accésit a la mejor obra presentada en
valenciano.

En el Museu de la Rajoleria, además de conseguir que más de 9.000
personas participen en las diversas
actividades programadas anualmente, queremos que las disfruten en las
mejores condiciones técnicas y de confort. Por ello hemos mejorado los sistemas audiovisuales, tanto en la Sala de
Exposiciones como en la Sala Anexa.
En ésta, también, vamos a instalar aire

Queremos que el acercamiento a la
cultura, mediante el fomento a la
lectura, supere las paredes de nuestra
Biblioteca Pública y llegue a cada
rincón donde haya un posible lector.
Hemos emprendido una campaña para
dotar de libros a los centros públicos
de nuestro pueblo y la hemos iniciado
con una entrega para la futura biblioteca del Colegio Público Rosa Serrano.

En Pod-EU Paiporta, estamos por una
educación plurilingüe. Por primera
vez, hemos dotado presupuestariamente una programación de teatro en
inglés dirigida a los y las estudiantes
de primaria de nuestro pueblo. Los
cuales, desde sus centros educativos,
podrán acceder a las representaciones
en L’Auditori Municipal, de forma
totalmente gratuita.
La participación ciudadana es una de
nuestras señas de identidad. Por ello,
en la programación de las Fiestas
Populares ‘17, hemos contado con
la opinión de los y las paiportinas mediante encuestas, asambleas y talleres
participativos. Estamos seguros que
serán del agrado de la gran mayoría
de la vecindad. Esta es nuestra intención. Desde Pod-EU os deseamos que
las disfrutéis haciendo Paiporta viva,
viviendo Paiporta.
Grup Municipal Pod-EU Paiporta.

Por una política útil
En Ciudadanos, desde el principio,
nos hemos centrado en dar soluciones
a los problemas de la ciudadanía, en
ser útiles y no perdernos en discursos
vacíos.
Por ejemplo, prolongar la bajada de la
cuota para nuevos autónomos de seis
meses a un año.
Bajar el IRPF a la clase trabajadora,
pese a que el gobierno decía que no
era posible.
Duplicar el permiso de paternidad.
Regular la gestación subrogada altruista en España, para que aquellas
mujeres que quieran ayudar a otros
a formar a una familia, lo hagan con
todas las garantías sin tener que irse
al extranjero.
Ciudadanos ha entendido, desde un
principio, que estamos para negociar
y llegar a acuerdos, porque ése es el
trabajo de los políticos, conseguir lo
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mejor para todos sin renunciar a nuestros valores.
Un claro ejemplo de mala negociación,
si los cuatro diputados de Compromís,
que dicen defender a Valencia, hubiesen dejado de lado su antipatía por
el PP, podrían haber conseguido una
mejor financiación para Valencia. En
política no valen ni los radicalismos ni
el orgullo. Solo las soluciones.
En la Comunidad Valenciana y en
Paiporta vemos como enfrentan sus
ideas con las tradiciones, como los
”bous al carrer”, las cofradías, el tiro y
arrastre…
El tripartito elimina el bilingüismo en
los organismos públicos y la enseñanza, han convertido el Valenciano
en la lengua única de comunicación
de la administración. Nadie debería
ser menospreciado por comunicarse
en castellano, desde Ciudadanos nos
sentimos orgullosos de ser españoles,
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valencianos y paiportinos, tenemos el
derecho de hablar en el idioma que
elijamos.
No podemos dejar de desearle a todos
los paiportinos y sus agrupaciones,
que disfruten de las fiestas locales,
que aunque se han visto seriamente
mermadas por una serie de decisiones
“desafortunadas” por parte del tripartito, son un premio al esfuerzo diario
de la ciudadanía. Gracias a todos y
que paséis unas buenas vacaciones.
“Ante nosotros tenemos el reto de
seguir trabajando para conseguir
que nuestros valores y nuestra forma
de entender la política marquen, de
forma decidida, el presente y futuro de
nuestro país y nuestra ciudad. Con la
ilusión y el esfuerzo que nos caracteriza a todos lo conseguiremos”.
Agrupación Paiporta Ciudadanos.

¿Tri-partito o tri-leros?
Pasada ya mas de la mitad del mandato, el tripartito COMPROMIS/PSPV/
PODEU ha tocado fondo definitivamente. Se ha gobernado durante dos
años sin rumbo, sin resultados,
perjudicando los servicios públicos
pero aumentando el gasto. Cada vez
nuestro pueblo está más sucio, hay
más ratas y cucarachas que nunca y ni
una sola obra o actuación relevante se
le puede atribuir a este nefasto
gobierno.
Perdieron las elecciones pero pactaron
para gobernar, renunciando a sus
promesas electorales desde el primer
momento. Todos mintieron sobre sus
sueldos, atribuyéndose a sí mismos
liberaciones costosísimas que pagamos con nuestros impuestos, ¿rescatando a las personas?. Ahora presumen de un superávit matemático pero
se niegan a bajar los impuestos de los
vecinos como empezó a hacer el
Partido Popular, de la misma forma
que practican un ocultismo vergonzoso de sus actos aunque saquen pecho

utilizando en vano el término “transparencia”.
No perdieron tiempo en prohibir la
asistencia del Ayuntamiento a los
actos religiosos aunque sean mayoritariamente seguidos y respetados por
nuestros vecinos, prohibieron los
espectáculos taurinos, insultaron
nuestra bandera y nuestro himno al no
respetarlo en los eventos como se
merecen, atacan a las fallas cuando su
crítica les afecta o no les gusta, pero
no dudan en contratar con dinero
público a Willy Toledo para ofrecer
una pésima obra de teatro que insulta
al que piensa diferente, ni tampoco
dudan en colgar de los mástiles de los
edificios municipales la bandera
pre-constitucional de la Segunda
República, aunque se les haya
advertido de la ilegalidad que cometían y gasten dinero público en juicios
en relación con este asunto.
La última gran mentira es lo que ellos
llaman “participación ciudadana”. Han

incumplido su promesa de elaborar
unos presupuestos participativos y
para la programación de nuestras
fiestas patronales convocaron a las
asociaciones para no hacerles ni caso,
un nuevo insulto a los vecinos. No les
ha temblado el pulso para eliminar el
tradicional Tiro y Arrastre o para
comparar el maltrato a los animales
con la dolorosísima violencia que las
mujeres sufren a diario.
Los tres partidos son iguales, TRILEROS, de nada sirve escenificar
diferencias puntuales para luego
mantener con sus votos los sillones y
los sueldos que el pueblo de Paiporta
no les ha dado. Ya es imposible que
rectifiquen, sin caretas y sin vergüenza han demostrado a los ciudadanos
que son capaces de todo para imponer
su ideología excluyente y su pensamiento único. ¡Nos vemos en las
próximas elecciones!.
Vicente Ibor.

2 anys de gestió eficaç, i polítiques valentes
Acabem de complir dos anys de legislatura, dos anys de treball intens i de
posar les bases d’un model de poble
que col·locarà a les persones en el
centre de la política. Hem organitzat
el departament de benestar social, que
el PP havia desmantellat els anys més
durs de la crisi, deixant-lo sense personal que gestionara les ajudes dirigides als qui pateixen una situació més
vulnerable. Seguint eixa línia havíem
retornat la dignitat a les escoles, per
això multiplicàrem per deu el pressupost destinat al manteniment
de col·legis i invertírem recursos per
posar a l’abast de la Comunitat Educativa projectes i iniciatives que han
millorat l’oferta educativa, als centres
de primària, de secundària i a l’escola
d’adults.
El canvi de paradigma incloïa com a
elements bàsics la sostenibilitat i la
mobilitat. Durant els anys de govern
del PP, mentre a tot arreu es posaven

en marxa mesures de control de
vehicles per frenar el canvi climàtic i
construir espais sostenibles, a Paiporta es planificava pensant en cotxes i
no en persones, per això era urgent
fer un pla de mobilitat, en el qual,
tècnics especialitzats estudiaren la
situació i marcaren pautes a seguir
per normalitzar-ho. A més s’han posat
en marxa actuacions per millorar els
espais públics, especialment, els parcs
destinats als menuts. Al nostre llistat
de prioritats també estava el recolzament a l’esport i la joventut, amb una
línia de subvencions a clubs i esportistes que valora el treball i la dedicació
i fomenta valors. En la mateixa línia
hem ampliat i millorat instal·lacions i
hem creat el Centre Juvenil.
Amb les prioritats definides quedava
reforçar dos àrees transversals: Hisenda i Administració General, i Transparència i Participació Ciutadana.
La gestió econòmica i de personal

>> El nostre poble <<

de l’Ajuntament era inexistent, per
això, els primers mesos de govern,
amb ajuda dels tècnics, planificàrem
estratègies per acabar amb els quasi
7 milions de deute que havia deixat el
PP i reactivar els serveis bàsics, des
d’aleshores hem fet dos processos
d’inversions sostenibles que enguany
inclouran la reconversió de la piscina d’estiu en una instal·lació lúdica
i a final de 2017 tindrem deute 0.
I tot açò, està publicat al Portal de
Transparència, un projecte que ens
ha convertit en el poble més transparent del País Valencià, i és fruit
dels tallers de Participació Ciutadana i
Trobades amb l’alcaldessa, iniciatives
que ens han permet conèixer les necessitats de les nostres veïnes i veïns
i arreplegar les seues propostes per
millorar Paiporta.
Bon estiu i bones festes.
Compromís per Paiporta
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