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El Llevant UE la va fitxar després 
de veure com es defensava en un 
equip de xiquets dos anys majors que 
ella, a Picanya. Jugava de mig-cen-
tre però, a poc a poc, els successius 
tècnics granotes l’han anat posant 
més enrere, fins a consolidar-se com 
una central dura, capaç de fer front a 
les millors davanteres de la màxima 
categoria nacional, la Liga Femeni-
na Iberdrola. Recentment, però, ha 
tingut la mala fortuna de lesionar-se 
de gravetat un genoll. Complirà 20 
anys el pròxim més de juny i té una 
prometedora carrera per davant, 
encara que els primers dies després 
de l’infortuni foren molt durs. Així és, 
pensa i sent la futbolista paiportina 
més destacada del moment.

Com començares a practicar el 
futbol?
Vaig començar a jugar perquè el 
meu germà i el meu iaio eren molt 

‘futboleros’. El meu germà jugava en 
el Picanya CF, i m’encantava anar a 
veure els seus partits. Després, més 
que veure’l jugar, el que feia era 

posar-me en el camp del costat amb 
el meu iaio, a pilotejar. Finalment, 
els vaig suplicar als meus pares 
que m’apuntaren a jugar a futbol, a 
l’equip del meu germà. Durant un 
any vaig compaginar el futbol i el 
tennis, que era l’esport que jo practi-
cava anteriorment. Però al final se’m 
feia molt pesat, i em vaig decantar 
pel futbol. Vaig jugar dos temporades 
amb el meu germà, amb xiquets dos 

anys majors que jo. Això em va aju-
dar molt a créixer com a futbolista. 
I després em va fitxar el Llevant UE, 
fins al dia de hui. 
Què tenia el futbol que et va fer 
decantar-te per ell?
Realment l’esport que sempre ha 
predominat en la meua vida ha sigut 
el futbol. Des que tinc ús de raó, des 
d’infantil, quan tenia tres o quatre 
anys, eixíem al pati i em posava a ju-
gar a futbol amb els amics. El tennis 
m’agradava, però continuava jugant 
a futbol i veient-lo. Era l’esport que 
més m’agradava. No sé per què 
m’agradava tant, però tinc la sensa-
ció que vaig nàixer amb una pilota en 
els peus.
Parlem de la lesió. Com et trobes 
d’ànims? Com l’afrontes?
És una lesió fotuda, que a cap es-
portista li agradaria tindre. Per sort 
o per desgràcia, ja la vaig tindre en 
l’altre genoll, i conec el procediment 
i què és el que passarà. És cert que, 
precisament per això, ho vaig passar 
molt mal al principi. Però he canviat 
el xip. No em queda altra, i ara estic 
animada. Treballe amb els serveis 
mèdics del Llevant UE. Sé que tinc 
per davant de sis a huit mesos, 
depén de com vaja tot. Estic molt 
tranquil·la, en mans de professionals, 
i estic segura que tornaré més forta. 
Intente veure o crear la part positiva 
d’aquesta situació i l’afronte amb 
molta força. 

“Les dones podem 
créixer en el futbol, 
però necessitem 
que la societat 
s’implique” 

“El futbol no és una 
qüestió de gènere, 
sinó d’il·lusió i de 
buscar la felicitat”
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En el teu primer any en la Liga 
Femenina, com veus l’ambient 
al vestidor? I l’exigència? El joc 
canvia molt?
Coneixia un poc l’ambient del vesti-
dor perquè en anys anteriors ja havia 
estat amb les jugadores del primer 
equip. Per a mi, enguany ha sigut 
un canvi molt important, i a millor. 
És veritat que no he jugat tots els 
minuts que m’haguera agradat, cosa 
que ja sabia que passaria quan vaig 
signar el contracte. Però les compan-
yes m’han acollit molt bé. Em sent a 
gust i integrada. El joc és més ràpid, 
més dur i professional. Però t’agafes 
de seguida, i gaudeixes el doble. Es 
disfruta al màxim, i també es pateix 
al màxim. Però compensa, totalment.
Quin ha sigut el millor moment 
de la temporada?
Destacaria el meu debut a l’inici de 
temporada, contra el Rayo Vallecano. 
Per a mi fou molt important, un pas 
endavant, i no ho oblidarè mai. Vaig 
rebre molta estima de la gent i de les 
meues companyes. 
Creus que el futbol femení pot 
anar a molt més, o sempre patirà 
per estar a l’ombra del futbol 
masculí?
Clar que pot anar a més. Totes les 
persones que treballem pel futbol 
femení ens dediquem amb totes les 
nostres forces a que cresca. Però 
també és un assumpte en què la 
societat influeix molt. Vull dir, a 
un esport se li dóna més o menys 
bola en funció de la demanda social 

i l’interés. Si es gasten diners en 
entrades, si té audiència en televisió. 
És cert que estem creixent, gràcies 
a la gent i als nostres patrocinadors, 
però la gent s’ha d’implicar. Clar que 
queda camí. Estem creixent a poc a 

poc i, mentres això no és pare, anem 
pel bon camí. 
Tens algun referent clar en el 
futbol, algú en qui et mires per a 
crèixer?
A qui més admire és a Ruth García, 
una jugadora del FC Barcelona que, 
per a mi, és un model dins i fora del 
camp. Després, en el futbol masculí, 
des que era menuda he admirat a 
Carles Puyol i a Xavi Hernández. 
Què els diries a les xiquetes que 
hui es plantegen jugar a futbol, 
però tenen dubtes? Quin consell 
els donaries?
Jo sóc de les que pensa que una 
persona ha de fer el que li òmpliga, 
el que li agrade. I mentre en el seu 
interior no hi haja cap ‘però’, no s’ho 
ha de plantejar. Si disfruta, si és fe-
liç, l’ha de practicar. Mai penedir-se. 
El futbol no és qüestió de gènere. 
És qüestió d’il·lusió i de buscar la 
felicitat. La major recompensa i el 

millor consell que li puc donar a una 
xiqueta és que, si de veritat li agrada 
i ho disfruta, que s’hi dedique.
Parlant del teu rol en el camp, 
defensa central, és un lloc que 
has anat trobant a poc a poc? 
Jo vaig començar de mig-centre. A 
poc a poc, conforme pujava en les 
categories inferiors del Llevant UE, 
m’anaren posant més enrere. Sem-
pre he pensat que allò fonamental és 
jugar i gaudir. Hui per hui em trobe 
més cómoda de central, però el més 
important és jugar. 
Com afrontes el marcatge a les 
millors davanteres d’Espanya?
Per a mi és un repte. Marcar-les 
és un aprenentatge personal, de 
màxima autoexigència. En aquest 
nivell disfrutes al màxim, i pateixes 
al màxim, i enfrontar-te a les millors 
entra dins d’aquesta dualitat. No els 
pots donar ni un metre perquè de 
seguida te la fan. Has d’estar tot el 
temps concentrada al màxim, sense 
despistar-te ni un segon, i suposa un 
plus de motivació.
Quant té el teu lloc de físic i de 
mental, de concentració?
Al final, les característiques indi-
viduals influeixen. Els partits són 
llargs. En 90 minuts tens temps de 
patir baixons i després motivar-te. Si 
mantens una motivació i una concen-
tració màxima, cosa que és complica-
da, pots anul·lar les característiques 
individuals de la davantera rival, que 
segurament et supera. Al remat, no 
tot és el talent. 

“Marcar a les 
millors davanteres 
d’Espanya és 
un repte, un 
aprenentatge” 

Andrea Palacios
En la seua primera temporada 
en la màxima categoria del 
futbol nacional,  la paiportina 
Andrea Palacios (Paiporta, 
1998) ha tornat a caure 
lesionada de gravetat. Després 
del primer impacte, ara afronta 
la recuperació amb força

Imatges: Levante UD
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La Regidoria de Cultura ha obert 
una enquesta de valoració de les 
Festes Populars 2017. L’objectiu és 
avaluar-les de manera conjunta per 
a, en assemblees futures, dissenyar 
unes festes més participatives i ajus-
tades a les opinions de la ciutadania.
El qüestionari, accessible a la web 
municipal (www.paiporta.es/#/en-
questa-festes), planteja 10 entrades, 
dividides pel tipus d’activitats, que 
es poden avaluar de l’1 al 5. També 
es poden afegir suggeriments.

Els resultats de l’enquesta seran el 
punt de partida per al procés parti-
cipatiu amb associacions, entitats i 
persones a títol individual que s’en-
cetarà per a configurar la programa-
ció d’enguany.  Segons ha explicat el 
regidor de Cultura, Alberto Torral-
ba, “volem donar a la programació 
de les festes un aire participatiu i 
alternatiu, contrastar l’opinió del 
veïnat, per a que, amb els seus sug-
geriments, puguem confeccionar una 
programació satisfactòria”.

Fins al pròxim 31 de març es pot participar en l’enquesta de valoració de les Festes Populars 2017 que ha obert la Regidoria 
de Cultura a la web municipal. La consulta té com a objectiu conéixer l’opinió del veïnat sobre les celebracions. Aquesta 
valoració servirà com a base per al procés participatiu que s’encetarà per a configurar la programació d’enguany.

Oberta l’enquesta 
de valoració de les 
Festes Populars 
2017

El Museu de la Rajoleria compta 
amb un nou sistema d’alarma, que 
inclou 7 càmeres de videovigilància, 
un gravador i un controlador i visor 
remot de tot el sistema a través mò-
bil. També s’ha inclòs en la millora 
de la seguretat el canvi de gomes de 
les portes de vidre de la sala annexa. 

La seguretat al 
Museu de la Rajoleria 
s’actualitza

Cultura presenta 
un llibre sobre la 
Guerra Civil al poble
La Regidoria de Cultura presentarà 
aquest 28 de març, dins de les acti-
vitats de la Setmana de la Memòria 
Històrica, ‘De la rereguarda a les 
presons. República, Guerra Civil i 
Franquisme a Paiporta’. El volum 
es fruit d’una exhaustiva investiga-
ció portada a cap pels historiadors 
Vicent Gabarda i Helena Villasante, 
experts que han recopilat, entre 
d’altres, documents del Ministeri de 
Defensa relativa a la branca de Pai-
porta de la Causa General encetada 
pel Franquisme després de guanyar 
la Guerra Civil. El treball es el pri-
mer anàlisi exhaustiu d’un període 
de la nostra història amagat fins ara, 
i estarà a disposició de la ciutada-
nia de forma gratuïta el dia de la 
presentació, que es farà al Museu de 
la Rajoleria. 
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Passió per la literatura a la Biblioteca Maria Moliner

La Biblioteca Pública Maria Moliner 
Ruiz continua amb les activitats com-
plementàries al préstec de llibres i 
la seua funció com a sala d’estudi i 
lectura, i consolida l’oferta per als 
amants de la literatura, com és el 
Club de Lectura i el Taller d’Escrip-
tura. L’activitat és gratuïta i està 
dinamitzada per Amparo Rico. Les 
trobades són cada dimecres, a les 
19.30 hores. En les sessions, s’analit-
zen diferents novel·les, autors i auto-
res, i s’ofereixen claus per a millorar 
la tècnica d’escriptura.

Es consoliden el Club de Lectura i 
el Taller d’Escriptura per a adults, 
dinamitzats per Amparo Rico

Nous armaris mòbils per 
als fons artístics del Museu 
de la Rajoleria

Editades les 
obres del premi 
Carolina Planells
La Regidoria de Cultura ha editat 
en paper les obres premiades i 
finalistes del X Premi Carolina 
Planells de narrativa curta contra 
la violència de gènere, guardons 
entregats aquest 9 de març dins 
de les activitats pel Dia de la Dona. 
En aquest acte ja es varen repartir 
llibres, tot i que també es poden 
demanar a l’Ajuntament.
En el desé aniverari dels guardons, 
el guanyador ha sigut Ernesto 
Tubía, de La Rioja, amb ‘Flores 
sin perfume’. El premi juvenil fou 
ex-aequo per a la lleidatana  Etna 
Miró, per ‘Lo que Violeta no sabe’, 
i la navarresa Celia Carrasco, per 
‘Círculos’. Quant a la millor obra 
en valencià, categoria que s’es-
trenava enguany, ha resultat guan-

yadora la torrentina Laura Cabedo, 
amb ‘Els arrabassats’. També 
formaran part de l’edició Ana Isa-
bel Espinosa, Concha Fernández, 
Mercedes Martínez, Juncal Baeza, 
Lucía Cuñat, Alma Irene Martínez 
Barroso i Mar Romero Betes. 

El Museu de la Rajoleria compta des 
de les últimes setmanes amb nous 
armaris mòbils per a emmagatzemar 
els centenars d’obres que composen 
el seu fons artístic. Aquestes noves 
prestatgeries permetran conservar 
millor el patrimoni municipal que 
suposen aquests quadres i escultu-
res acumulades en les exposicions i 
activitats dels seus 18 anys de vida, 
ja que les mantindran en les condi-
cions tèrmiques, d’humetat i higièni-
ques pertinents per a aquests béns, 

que són de tota la ciutadania. Les 
prestatgeries s’han ubicat en el sote-
rrani de la Biblioteca Pública Maria 
Moliner Ruiz, ja que el forjat del 
propi Museu no està dissenyat per 
a suportar el pes de totes aquestes 
obres. Els nous armaris són també 
ignífugs, és a dir, que preservarien 
els quadres i les escultures del foc 
en cas d’incendi. En breu es proce-
dirà al trasllat de les obres des de 
la seua ubicació actual, el Museu, al 
soterrani de la Biblioteca. 
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Paiporta se 
suma al Pla 
Edificant 
de millora 
d’escoles
Per tal d’agilitzar la construcció i reforma 
dels centres educatius valencians, la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura 
i Esport ha posat en marxa el Pla Edificant, 
en què col·laboraran les administracions 
locals, entre elles, l’Ajuntament de Paiporta.

Continua el 
‘Voluntariat pel 
Valencià’

Paiporta ha posat en marxa de nou 
el ‘Voluntariat pel València’, en 
col·laboració amb Escola Valencia-
na. Aquest projecte consisteix en la 
creació de parelles lingüístiques on 
un dels membres coneix el valencià, 
i l’altre vol aprendre’l o millorar el 
nivell. La campanya es va presentar 
amb un divertit acte al Museu de la 
Rajoleria, i continua oberta a la par-
ticipació. Hi ha més informació en la 
seu d’AVIVA, en la segona planta de 
l’Ajuntament. 

El projecte permet aprendre 
valencià a través de la conversa 
amb persones voluntàries

L’Ajuntament de Paiporta ha complit 
tots els tràmits per a sumar-se al 
Pla Edificant de millora dels centres 
educatius. Aquest pla és una inicia-
tiva de la Generalitat Valenciana per 
a la construcció, reforma i millora 
dels centres educatius, amb el qual 
es pretén agilitzar els tràmits amb la 
col·laboració dels ajuntaments. Està 
dotat amb 700 milions d’euros i es 
calcula que s’actuarà sobre 500 cen-
tres i se’n construiran 200 de nous. 
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel 
Martín, i el regidor d’Educació, Toni 
Torreño, han mantingut diferents 

reunions a la Conselleria d’Educació. 
En aquestes trobades s’abordaren 
les peticions realitzades des de 
Paiporta referents als centres IES La 
Sénia, el CEIP Jaume I, i la idoneïtat 
de la construcció d’un nou col·legi a 
la localitat per necessitats derivades 
del creixement de població.
Isabel Martín i Toni Torreño explica-
ren les necessitats detectades a l’IES 
La Sénia, en el sentit de construir un 
nou aulari i remodelar íntegrament 
el centre (banys, portes, sistema 
elèctric, calefacció...), així com la 
renovació de la instal·lació elèctrica 

del CEIP Jaume I. En ambdós centres 
es va valorar també la necessitat 
d’instal·lació d’ascensors per a 
fer-los accessibles a persones amb 
diversitat funcional. 
“El Pla Edificant farà més àgils 
les obres de millora i construcció 
d’escoles, i anem a posar tota la 
maquinària de l’Ajuntament a tre-
ballar per a que es puguen operar 
les actuacions necessàries perquè 
l’educació pública siga digna”, va 
afirmar l’alcaldessa, Isabel Martín. 
El ple de gener va ratificar l’adhesió 
de Paiporta al Pla de la Conselleria.

AVIVA Paiporta 
col·labora en la 
guia del ‘Valencià 
per la Igualtat’
L’Agència de Promoció del Valencià 
AVIVA Paiporta ha col·laborat en 
l’edició de la ‘Guia per a usar un 
llenguatge igualitari en l’Administra-
ció local’. Junt a les agències d’altres 
24 localitats, la de Paiporta s’ha im-
plicat en un manual d’ús de la nostra 
llengua que siga inclusiu i no discri-
minatori amb les dones. La guia està 
a disposició de la ciutadania a través 
de la pàgina web municipal. L’Ajun-
tament també repartirà exemplars a 
centres educatius, centre de salut i 
altres centres que la necessiten.  
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Pla de millora d’enllumenat amb 
el canvi de 1.000 punts de llum
La Regidoria d’Urba-
nisme, Medi Ambient 
i Sostenibilitat ha exe-
cutat un pla de xoc per 
a millorar l’enllumenat 
de desenes de carrers 
de la localitat. El canvi 
massiu de bombetes 
respon a una baixa-
da accentuada en la 
lluminositat observada 
pels tècnics municipals 
des de maig de 2017. 
El Consistori substi-
tuirà 700 punts de llum 
repartits per tota la 
població, amb especial 
incidència en la zona 
del Poble, al voltant del 
CEIP Rosa Serrano, i 
l’anomenat Sector 2 
o zona nova. El pla de 
xoc s’ha aplicat a més 
de 50 vials. 
A més, l’Ajuntament ha 
adjudicat un contracte 
per al subministrament i la instal·la-
ció de grups òptics a 26 carrers 
més del nucli antic, que suposarà el 

canvi de 264 bombetes. Els fanals a 
substituir són de vapor de sodi, i es 
canviaran per llums més eficients, 

que estalviaran 6.700 
euros anuals. A més, es 
reduirà l’emissió de ga-
sos d’efecte hivernacle 
en 2,5 tones a l’any. 
El regidor d’Urbanis-
me, Pep Val, ha afirmat 
que “l’Ajuntament està 
solventant amb totes les 
garanties el desastre 
derivat de la compra de 
bombetes defectuoses a 
través de la central de 
compres de la Diputació 
de València, quan el seu 
responsable era l’ex-al-
calde de Paiporta, Vi-
cente Ibor”. El regidor 
ha afegit que “Ibor va 
invertir més d’un milió 
d’euros en els LEDS de 
Rus, que estan baix la 
sospita de corrupció i 
finançament irregular 
del PP”. Val ha recordat 
que “les bombetes de 

Rus i Ibor tenien una durada garan-
tida de més de 15 anys i, en el millor 
dels casos, han durat tan sols tres”. 

En breu finalitzaran les obres de 
reconversió a plataforma única del 
carrers Sant Roc, la Pau i Sant Fran-
cesc. La intervenció completa un 
disseny coherent d’una zona on es 
combinaven carrers per a vianants i 
de trànsit rodat. L’objectiu és fer més 
habitable aquest barri. S’ha renovat 
també la xarxa de sanejament i la 
d’abastiment d’aigua potable, elimi-
nant així les últimes canonades de 
plom del poble.

Plataforma única 
al nucli antic

Seguint les directrius del Pla de Mo-
bilitat Urbana Sostenible (PMUS) de 
Paiporta, l’Ajuntament ha finalitzat 
recentment les obres de connexió del 
carril bici pel Pont Nou. D’aquesta 
manera es contribueix a crear una 
xarxa útil que per primera vegada 
uneix les dues vores del Barranc de 
Xiva, i es fomenta l’ús de la bicicleta 
en els desplaçaments pel poble. 

El carril bici ja 
creua el barranc
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Aldis compta amb un 
nou local municipal i el 
triple de subvenció

L’Associació de Discapacitats (Aldis) 
de Paiporta ha estrenat recentment 
l’ampliació de les seues dependèn-
cies, amb un local cedit per l’Ajun-
tament al carrer Medi Ambient. En 
aquest espai, l’entitat oferirà nous 
programes en virtut del conveni que 
manté amb el Consistori a través de 
la Regidoria de Benestar Social. 
El programa ‘Respir matinal’ serà 
una de les activitats que podrà 
oferir l’associació per a les persones 
amb diversitat funcional i les seues 
famílies. Aquesta iniciativa permet a 
l’associació paiportina oferir tallers 
matinals en horari de 10 a 13.30 

hores a usuaris i usuàries que no 
puguen accedir a altra classe de re-
cursos reglats. Els tallers tenen com 
a objectiu el foment del desenvolu-
pament humà i social a través d’un 
ampli espectre d’activitats. 
Per a contribuir amb aquesta inicia-
tiva, l’Ajuntament ha incrementat la 
dotació econòmica del conveni anual 
amb ALDIS en 14.500 euros que, 
afegits als 7.000 euros d’anys ante-
riors, suposen un total que triplica la 
dotació. Aquest programa se sumarà 
als que ja ofereix de vesprades a la 
seua seu habitual, situada al carrer 
Sant Jordi. 

El ple de gener va aprovar, a petició 
de l’equip de govern, la creació d’un 
Consell municipal d’Inclusió i l’elabo-
ració d’un Pla de Cohesió a Paipor-
ta. L’organisme serà participatiu, 
comptarà amb tècnics i representants 
d’agents socials, i promourà iniciati-
ves contra l’exclusió social. 

Paiporta tindrà 
un Consell i un 
Pla d’Inclusió 

La Regidoria de Benestar Social 
ha posat en marxa l’Escola de Fa-
mílies, una iniciativa de formació 
i acompanyament gratuïta, que 
té com a objectiu augmentar les 
competències i habilitats paren-
tals, a més de donar suport en la 
criança des de la primera infància 
fins a l’adolescència. 
El primer taller es va celebrar 
aquest 7 de març, amb el títol 
‘Menys ‘m’agrada’ i més escoltar. 
Conciliant les TICs i la comunica-
ció en família’, i va estar  impar-
tida per la psicòloga de la Unitat 
de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives (UPCCA), 
Lourdes Alapont. 
Hi hagué també un taller paral·lel 
per a joves i adolescents sobre 
el bon ús de les xarxes socials, 
impartit per l’informàtic i prova-
dor de videojocs, Miguel López. 
L’Escola de Famílies continuarà 
oferint formació sobre diferents 
temàtiques en els pròxims mesos.

Orientació 
sobre noves 
tecnologies
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L’Ajuntament promou 
l’ocupació i la formació i 
crea 40 llocs de treball 
L’Ajuntament de Paiporta ha incor-
porat recentment a 15 persones 
gràcies al Programa d’Iniciativa 
Social portat a terme en col·labora-
ció amb la conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball. Amb aquesta acció 
de la Regidoria d’Ocupació subven-
cionada amb 172.500 euros per la 
conselleria s’ofereix una oportunitat 
laboral durant sis mesos, a jornada 
completa, a persones amb dificultats 
d’ocupabilitat.
D’aquests 15 nous llocs de treball, 
12 formen part del programa EM-
CORD, destinat a persones desocu-

pades de llarga durada, que reforça-
ran àrees com neteja, jardineria i 
peonatge d’obres. Les altres tres 
persones contractades corresponen 
al programa EMCORP, dirigit a des-
ocupades i desocupats majors de 30 
anys, oficials, i que reforçaran tas-
ques d’obres, lampisteria i pintura. 
A més, s’han incorporat al Consistori 
25 nous treballadors i treballadores 
gràcies a dos programes mixts de 
formació de la Regidoria d’Ocupació 
englobats dins de la iniciativa ‘Ate-
nent a Casa 4.0’, que també compta 
amb una subvenció de 389.000 euros 
de la Conselleria d’Economia.

La Regidoria d’Ocupació i Comerç 
va col·laborar en l’organització de la 
jornada de formació en emprenedo-
ria Emprén Paiporta,  junt a l’IES La 
Sénia. Hi assistiren uns 130 joves, 
que reberen nocions sobre màrque-
ting digital, finançament i recursos 
tècnics públics al seu abast.

Promoció de 
l’empreneduria 
amb La Sénia

L’Ajuntament de Paiporta ultima les 
obres de remodelació del nou local 
per a les activitats destinades a les 
persones majors del poble, situat al 
carrer Mestre Serrano. Aquest equi-
pament municipal acollirà part del 
Pla d’Envelliment Actiu programat 
per la Regidoria de Persones Majors, 
que començarà a l’abril i inclourà 
classes d’artteràpia i sessions de 
ioga, per a les quals s’haurà de for-
malitzar una inscripció prèvia, i ball, 
tots els dissabtes i diumenges de 
vesprada. El calendari i els terminis 
d’inscripció es donaran a conèixer 
pròximament. El Pla d’Envelliment 
Actiu té com a objectius fomentar 
hàbits de vida saludable i afavorir la 
socialització de les persones majors. 

Nova seu i més 
activitats per a 
persones majors
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L’església de sant Jordi
#DescObrimPaiporta

Fotografies de Vicent Pascual, Paiporta 2015.

La població de Paiporta naix al marge 
esquerre del barranc en un assenta-
ment al voltant d’una xicoteta església 
sota l’advocació de sant Jordi (cons-
truïda el 1579) distinta de l’actual, que 
va passar a anomenar-se l’església del 
Lloc de Sant Jordi. Aquelles terres ro-
dejades d’horta serien les dels primers 
pobladors d’alqueries i barraques. Al 
1611, al terme hi vivien 130 habitants.

Al mateix lloc que l’anterior església 
enderrocada pel deteriorament, fou in-
augurat el 10 d’agost de 1754 l’actual 
temple religiós. Segons registres  de 
l’època Paiporta tenia 840 veïns.Aque-
lla primera església fou assistida pels 
frares del convent de sant Joaquim i 

santa Anna, però en 1847 una espur-
na elèctrica d’una tronada féu caure 
el campanar i deteriorà l’estructura de 
l’edifici, el cor i l’escala. La restauració 
va deixar el campanar a l’altura actual 
(15 metres), les dimensions del qual 
destacaven al contrastar amb l’altitud 
dels carrers i cases del poble. En 1768 
es col·loquen les noves campanes: la 
Grossa mirant al nord, la Mitjana orien-
tada al sud i la Xicoteta, cap a ponent.

En 1854 es commemorà el primer cen-
tenari de l’església i, al mateix temps, 
els 275 anys com a parròquia de Paipor-
ta. Al 1902 seria entaulellat el terra i 
s’iniciaren diverses reformes.

És un edifici religiós d’estil arquitectò-
nic entre el Barroc i el Neoclàssic, que 
compta amb una gran cúpula i el seu 
exterior està pintat amb colors ocres 
i blanc; particularitat que comparteix 
amb algunes esglésies de la comarca de 
l’Horta. Es tracta, per tant, de l’edifici 
més antic de la població.

L’església de sant Jordi ha marcat du-
rant molts anys el ritme quotidià i festiu 
de la majoria del veïnat de Paiporta i ha 
tingut una gran influència en la història 
de la nostra població.

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

Tamara Canales i Vázquez

Isabel Planells i Silla Sara Gámez i García María José Verdejo i Valenzuela

Fallera Major Infantil
Xiqueta

Noemí García i Navas

Falleres Majors Paiporta 2018

Cort
d’Honor

Estimats amics 
fallers i veïns del 
poble de Paiporta. 
Tinc el plaer de 
poder dirigir-me 
a tots vosaltres 
un any més com 
a President Exe-
cutiu de la Unió 
d’Associacions 

Junta Local Fallera de Paiporta. 
Paiporta i les seues falles estem d’ani-
versari, fa ja 45 anys que podem gaudir 
ininterrompudament d’aquesta gran 
festa, gràcies a la creació en el nostre 
municipi de la primera comissió fallera, 
La Falla Mestre Serrano – Sant Francesc 
i adjacents. En la qual aprofite per a 
felicitar-la en nom de totes les falleres i 
tots els fallers.
Aquestes festes falleres, estan marca-
des més que mai per una advocació, les 
falles en honor a Sant Josep, el nostre 
patró. Tenint l’honor de commemorar 
el 75 aniversari de la creació de la 

venerada i preciosa imatge resident en 
l’església de Sant Jordi. Per açò, hem 
preparat una diversitat d’actes culturals, 
fallers i com també de caràcter religiós 
i fervor popular, que celebrarem en el 
seu honor.
Les falleres i els fallers infantils, seran 
enguany els protagonistes d’un acte 
cultural mai vist a Paiporta, que amb les 
seues angelicals veus, i amb el cant de 
l´estoreta, anunciaran que Paiporta ja 
es troba immersa en la nostra gran festa 
que són les Falles.
La part més solidària de les nostres 
festes, i aprofitant la commemoració de 
l’aniversari del nostre patró, ens porta 
a realitzar la primera ofrena en el seu 
honor, una ofrena d’aliments no peribles 
que seran donats a Cáritas Paiporta, per 
a les famílies més necessitades.
La pólvora, les despertades, les mascle-
tades, i el castell de la nit del foc, ficaran 
llum, olor i color a la nostra festa, com 
també la “passetjada del foc” en honor 
a Sant Josep. El trasllat de la imatge, re-

correrà els carrers del notre poble  fins 
arribar al nostres casals, per a rebre-lo 
amb tots els honors que pertoca.
No puc oblidar-me tampoc de nostres 
màximes representants, les nostres 
Falleres Majors de Paiporta, Tamara i 
Noemí. Desitjar-vos que passeu al costat 
de Mª José, Isabel i Sara, components de 
la cort d´honor, unes falles inoblidables, 
i que gaudiu al màxim de cada acte jun-
tament amb les vostres famílies i amics.
Agrair a les sis comissions falleres, el 
gran sacrifici que realitzen durant tot 
l’exercici faller perquè Paiporta gaudisca 
d’una gran festa que és el nostre gran 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat. 
I com no també vull donar les gràcies 
als components d’aquesta Unió d’Asso-
ciacions que és la Junta Local Fallera, 
gràcies pel vostre esforç i dedicació 
desinteressada per aquesta, la nostra 
festa gran, que són les Falles.

Adrián Coso i López
President Executiu Unió d’Associacions Junta 
Local Fallera de Paiporta.
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Fallera Major
Andrea González i Serrano

Fallera Major
Olga Pérez i Jiménez

President
Raúl Pérez i Sabido

President
Miquel Martínez i Sanchís

Fallera Major Infantil
Daniela Pérez i Valero

Fallera Major Infantil
Mariola García i Albert

President Infantil
Alejandro Pérez i Delhom

President Infantil
Iván Serrano i Rivero

Falla Jaume I

Falla Verge dels Desemparats - Dr. Fleming
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Fallera Major
Patricia Pizarro i Ruiz

President
Cristóbal López i López

Fallera Major Infantil
Júlia Martínez i Sevilla

President Infantil
Ángel Lucas i Burguillos

Falla Mestre Serrano - Sant Francesc i Adjacents

Fallera Major
Carolina de Jaime i Ferrer

President
Raúl Folgado i Valero

Fallera Major Infantil
Paula Folgado i Manzano

President Infantil
Alonso Obregón i Company

Falla Plaça de Cervantes
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Fallera Major
Judith Escribá i del Olmo

President
José Javier Luzzy i López

Fallera Major Infantil
Natalia Aguilar i Parra

President Infantil
Mateo Aparici i Marino

Falla Sant Antoni i Adjacents

Fallera Major
Sara Martínez i Lorente

President
Fco. Javier Belenguer i Salvador

Fallera Major Infantil
Alicia Alarcó i Pruñonosa 

President Infantil
Sergio Sanía i Romero

Falla Av. Francesc Ciscar - Plaça l’Església



>> Paiporta <<18 |

Un any 
especial 
per a les 
falles de 
Paiporta

Les falles de Paiporta estan d’aniver-
sari. Aquest 2018 es compleixen 45 
anys des de la constitució de la pri-
mera comissió del poble, la de Mes-
tre Serrano, Sant Francesc i Adja-
cents. Fou Dionisio Cuenca i Ferrer, 
membre d’una falla de València, qui 
va impulsar la creació de la primera 
agrupació paiportina, amb l’ajuda 
de José Sánchez, José Mirabet, Juan 
Antonio Aparicio, Ángel Chisbert, 
José Albert, José Méndez i José Oroz. 
L’any 1973 constitueixen la falla, i 
el 17 de març de 1974 planten ‘Les 
caçadores’ com a monument gran, i 
‘Peter Pan’ en infantil. La falla cone-
guda popularment com La Palmera 
obria el camí.
I darrere d’ella han vingut les altres 
cinc, que enguany retran homenatge 
als pioners. Ha sigut un any en què 
s’han complit totes les litúrgies, i 
on regnen Tamara Canales Vázquez 
i Noemí García Navas, les Falleres 
Majors, protagonistes de les cele-
bracions prèvies als dies de festa. 
Elles donaren el tret d’eixida en una 
emocionant crida.
El poble va vibrar amb la Cavalca-
da del Ninot, i es disposa a viure 
les jornades més intenses amb la 
programació especial per altre ani-
versari: els 75 anys de la imatge de 
Sant Josep. El consistori, per la seua 
banda, ha fet públic el ban especial 
de Falles, disponible a la pàgina web 
municipal (www.paiporta.es), amb 
menció especial de la necessitat de 
complir la llei quant al respecte a les 
dones en les nits de festa, per a que 
totes i tots puguen viure uns dies 
inoblidables. 

Enguany es compleixen 45 anys 
de la constitució de la primera 
comissió fallera, la de Mestre 
Serrano, Sant Francesc i Adjacents. 
Quasi mig segles després, sis falles 
mantenen viva la flama de la festa 
al poble
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DILLUNS 12 DE MARÇ
18 hores 
Acte commemoratiu del 75 aniversari de la imatge de Sant Josep 
“El Cant de l’Estoreta” (Eixida des del c/ Sant Ramon - c/ Sta Anna).
19.15 hores 
Cremà de trastos vells i xocolatà per a fallers i falleres infantils a 
càrrec de la Junta Local Fallera (Pl. L’Església de Sant Jordi).
20.00 hores 
Triduo en honor a Sant Josep (Església de Sant Jordi).

DIMARTS 13 DE MARÇ
20.00 hores
Triduo en honor a Sant Josep (Església de Sant Jordi).

DIMECRES 14 DE MARÇ
20.00 hores 
Triduo en honor a Sant Josep (Església de Sant Jordi).
21.30 hores 
Mascletà nocturna a càrrec de la Falla Jaume I (Barranc de Xiva*).
22.30 hores 
Acte commemoratiu del 75 aniversari de la imatge de Sant Josep. 
“Passetjada del foc”. (Església de Sant Jordi).

DIJOUS 15 DE MARÇ
10.00 hores
Associació ALDIS Paiporta: esmorzar (entrepà+beguda+cafè: 5€).
21.30 hores
Mascletà nocturna a càrrec de la Falla Verge dels Desemparat - 
Dr. Fleming (Barranc de Xiva*).
22.00 hores 
Plantà oficial dels monuments fallers.
00.00 hores 
“Nit de l’Albà” a càrrec de JLF i comissions falleres.

DIVENDRES 16 DE MARÇ
10.00 hores
Associació ALDIS Paiporta: esmorzar (entrepà+beguda+cafè: 5€).
10.30 hores 
Visita dels jurats als monuments fallers.
14.00 hores 
Mascletà a càrrec de la Falla Plaça de Cervantes (Barranc de Xiva*).
14.00 hores
Associació ALDIS Paiporta: “Migas” (6€, reserva prèvia).
19.00 hores
Lliurament de premis a l’esplanada de l’Auditori Municipal. 
23.30 hores
Falla Jaume I: Gran discomòbil. 
Falla Verge dels Desemparats-Dr. Fleming: Macrodiscomòbil.
Falla Sant Antoni i Adjacents: Discomòbil.
Falla Plaça de Cervantes: Discomòbil.
00.00 hores
Falla Avinguda Francesc Ciscar-Pl. l’Església: Discomòbil. 
Falla Mestre Serrano- Sant Francesc i Adjacents: Macrodiscomòbil.

DISSABTE 17 DE MARÇ
10.00 hores
Associació ALDIS Paiporta: esmorzar (entrepà+beguda+cafè: 5€).
11.15 hores 
Visita de JLF als monuments fallers.
14.00 hores 
Mascletà a càrrec de la Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i Adja-
cents (Barranc de Xiva*).
14.00 hores
Associació ALDIS Paiporta: “Paella” (6€, reserva prèvia).
20.30 hores 
Cremà de la Falla Associació ALDIS Paiporta. 
23.00 hores
Falla Jaume I: Gran discomòbil. 
23.30 hores
Falla Verge dels Desemparats-Dr. Fleming:“Orquestra Kacike”.
Falla Plaça de Cervantes: Discomòbil.
00.00 hores
Falla Avinguda Francesc Ciscar-Pl. l’Església: Discomòbil. 
Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i Adjacents: Macrodiscomòbil.
00.30 hores
Falla Sant Antoni i Adjacents: Gran discomòbil. 

DIUMENGE 18 DE MARÇ
14.00 hores 
Masceltà a càrrec de la Falla Sant Antoni i Adjacents 
(Barranc de Xiva*).
18.00 hores 
Ofrena Floral a la Mare de Déu dels Desemparats. 
23.30 hores
Nit del Foc a càrrec de l’Ajuntament de Paiporta-Regidoria de 
Cultura (C/ Montcada).
Falla Verge dels Desemparats-Dr Fleming: “Orquestra Danubios”.
Falla Plaça de Cervantes. “Orquestra La Vendetta”. 
23.45 hores
Falla Jaume I: Gran discomòbil 
00.00 hores
Falla Avinguda Francesc Ciscar - Pl. l’Església: Discomòbil. 
Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i Adj.: “Orquestra Valparaíso”. 
Falla Sant Antoni i Adjacents: “Orquestra Titanes”.

DILLUNS 19 DE MARÇ
12.00 hores 
Missa en honor a Sant Josep a l’església de Sant Jordi.
13.00 hores 
Trasllat de la imatge de Sant Josep.
14.30 hores 
Mascletà a càrrec de la Falla Avinguda Francesc 
Ciscar - Pl. l’Església (Barranc de Xiva*).
21.30 hores 
Cremà dels monuments fallers infantils.

22.00 hores 
Cremà del monument faller infantil del primer premi.

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

Programació

(*) Ubicació alternativa mascletaes: C/ Montcada
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Paiporta crea el primer 
Premi d’Estudis Locals

L’Ajuntament de Paiporta crea per 
primera vegada en la història de la 
localitat el Premi d’Estudis Locals. 
La iniciativa de la Regidoria de 
Transparència, Modernització i Par-
ticipació Ciutadana té com a objectiu 
“promoure i estimular la realització 
d’estudis sobre la realitat local en 
diferents àmbits i moments històrics, 
i publicar aquests treballs” per al co-
neixement general de la ciutadania, 
tal com s’explica en les bases, penja-
des en el tauler d’anuncis oficial de 
la pàgina web municipal. 
En breu s’obrirà el termini de 
recepció de projectes, una vegada 
estiguen publicades aquestes bases 
en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP), fet sobre el qual s’informarà 
puntualment a través dels canals 

oficials de comunciació de l’Ajunta-
ment. Els projectes presentats seran 
valorats pel jurat, i el guanyador o 
guanyadora rebrà els primers 1.000 
euros per a iniciar la tasca. La resta 
del premi s’entregarà al finalitzar 
el treball i comprovar-se que està 
completada exitosament. 
En la concesió del premi es tindran 
en compte factors com l’originalitat 
i interés del tema, la claretat en 
el plantejament  dels objectius, la 
diversitat de fonts, la idoneïtat de la 
metodologia i les fonts proposades 
per a la consecució dels objectius, 
l’estructura, la inclusió de docum-
nents inèdits, la idoneïtat de la bi-
bliografia citada i un ús adequat de 
la llengua quant a correcció ortogrà-
fica i gramatical. 

Amb l’objectiu de promoure l’anàlisi de la realitat actual i històrica de 
Paiporta des de diverses perspectives, l’Ajuntament crea per primera 
vegada un Premi d’Estudis Locals. En breu s’obrirà el termini per a 
presentar els projectes per a un guardó dotat amb 2.000 euros

El tècnic en Atenció Sociosanitària i 
tècnic superior en Promoció d’Igual-
tat de Gènere, Guillem Montoro, va 
prendre possessió el passat mes de 
gener de la seua acta de regidor de 
l’Ajuntament de Paiporta. Montoro 
accedia a la regidoria de Trans-
parència després de la renúncia per 
motius personals d’Encarna Signes.

Guillem Montoro, 
nou regidor de 
Transparència
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La Policia Local 
es forma en 
sonometria

La Policia Local de Paiporta s’ha 
format recentment en tècniques 
de medició de so i legislació so-
bre aquest assumpte, després 
que l’Ajuntament haja adquirit un 
sonòmetre d’última generació. A 
partir d’ara, el cos policial podrà 
realitzar medicions davant les 
queixes veïnals.  Després de signar 
un conveni amb un tècnic en sono-
metria, el Consistori podria actuar 
en el cas de conflictes relacionats 
amb l’excés de so en espais públics 
o privats.  

L’Ajuntament adquireix un aparell 
per a mesurar el so i actuarà en 
cas de ser necessari

Xifra récord en 
el Període Mitjà 
de Pagament a 
Proveïdors de 
l’Ajuntament

L’Ajuntament de Paiporta ha licitat 
obres per a millorar, conservar i 
condicionar diferents dependències 
municipals per valor d’uns 400.000 
euros. S’actuarà sobre la Casa 
Consistorial, el Poliesportiu, l’Au-
ditori Municipal, la seu de l’antiga 
EPA i un local situat al costat de 
l’Ajuntament, on s’ubicarà l’arxiu 
municipal. Aquestes actuacions 
estan enfocades a conservar el pa-
trimoni públic, millorar l’ús que se’n 
fa i, a més, ampliar els serveis a la 

ciutadania. L’estimació és que totes 
les actuacions estiguen finalitzades 
enguany. L’objectiu de l’equip de go-
vern de Paiporta, segons ha explicat 
l’alcaldessa, Isabel Martín “és millo-
rar i ampliar els serveis, al mateix 
temps que es repararan i condi-
cionaran equipaments municipals 
abandonats pel PP”. Les inversions 
també inclouen la reparació de la 
climatització de l’Auditori Municipal 
i una rotonda d’accés al Polígon de 
l’Alqueria de Mina.

L’any 2017 s’ha tancat per a L’Ajun-
tament de Paiporta amb un Període 
Mitjà de Pagament a Proveïdors 
negatiu. És a dir, el Consistori pai-
portí paga a les empreses i els ser-
veis que contracta en menys de 30 
dies, que és el moment a partir del 
qual comença a comptar aquesta 
magnitud. Aquest indicador serveix 
per a valorar la solvència econòmi-
ca dels ajuntaments, i determina la 
capacitat de fer inversions. 
L’evolució de Paiporta ha sigut 
espectacular. Segons dades de 
Tresoreria, Paiporta va arribar a 
pagar a 400 dies l’any 2012, just 
en la meitat de les dues legisla-
tures de  govern del PP. És a dir, 
una empresa que treballara per a 
l’Ajuntament havia d’esperar quasi 
un any i mig per a cobrar. 
Després del canvi de govern del 
2015, les empreses cobren als 
27 dies. “Aquest es un exemple 
més de gestió responsable dels 
diners públics, pensant en el bé 
comú i no en l’interés personal”, 
ha afirmat la regidora d’Hisenda, 
Beatriz Jiménez, qui ha afegit que 
“en dos anys i mig hem aconseguit 
sanejar l’Ajuntament i posar ordre 
en els comptes municipals”. Per a 
Jiménez, “els governs del PP foren 
nefastos per a les arques públiques 
de Paiporta”.

Inversions per 400.000€ 
en patrimoni públic
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Dones plenes de somnis en la 
Paiporta dels temps de la II República

‘Dones plenes de somnis’ és el títol 
del llibre editat per la Regidoria 
d’Igualtat que recull la investigació 
de Cristina Escrivá sobre el grup 
femení de la residència d’estudiants 
situada a Paiporta entre els anys 
1937 i 1939. A instàncies de l’Ajun-
tament, la investigadora ha realitzat 
un exhaustiu treball on es contextua-
litza històricament el trasllat de la 
residència a terres valencianes, i es 
posa de relleu el seu paper pioner en 
l’educació en igualtat i l’empodera-
ment de les dones, avanços truncats 
per la victòria del franquisme.
A la presentació del llibre assisti-

ren l’alcaldessa, Isabel Martín, la 
regidora d’Igualtat, Maribel Albalat, 
Cristina Escrivá, així com altres 
membres de l’equip de govern. Tam-
bé estigueren presents veïnes i veïns 
de Paiporta que guardaren relació 
amb la residència, i que han prestat 
el seu testimoni en un vídeo. 
La Residencia de Señoritas es va 
traslladar a Paiporta després del 
setge de les tropes franquistes sobre 
Madrid, al 1937, i va quedar esta-
blerta ací fins al 1939. L’educació 
que s’oferia en aquella institució fou 
en clau obrera. A diferència del que 
havia succeït a Madrid, a l’Hort de 

Les Palmes s’hi instal·laren dones 
d’extracció obrera, becades, arriba-
des de fàbriques i tallers, a les quals 
se’ls oferia la possibilitat d’estudiar 
en un ambient culturalment enri-
quidor.  Escrivá identifica a totes 
les alumnes i professores, i conta la 
història de la institució, el per què 
del seu trasllat a Paiporta, la moder-
na metodologia educativa aplicada, i 
com tot allò es va tallar amb l’arri-
bada del franquisme, període en què 
la dona va quedar subjugada a la 
voluntat de l’home, i on la residència 
encarnava l’antítesi del model edu-
catiu imposat pel govern feixista. 

El Museu de la Rajoleria va acollir la presentació d’una investigació que trau a la llum una part de la història de Paiporta fins ara 
amagada

La Regidoria d’Igualtat ha impulsat l’edició d’un llibre que recopila la investigació de Cristina Escrivá sobre 
el grup femení de la residència d’estudiants situada a Paiporta, on es varen educar amb mètodes pedagógics 
moderns un grup de dones durant la Guerra Civil

Dins de les activitats amb motiu 
del 8 de Març, Dia de la Dona, la 
Regidoria d’Igualtat ofereix un taller 
vivencial de teatre per a dones. En 
aquesta iniciativa, portada a terme 
amb la col·laboració del col·lectiu de 
professionals del teatre Cultura Crí-
tica, s’ofereix un treball des de les 
pròpies experiències per a explorar 

allò comú i allò diferent. La sessió 
està prevista  per a aquest 27 de 
març a l’Auditori Municipal. El tea-
tre servirà, des del joc, el moviment i 
la paraula, per a explorar els desitjos 
i els impediments que troben les do-
nes per a realitzar-los. La inscripció 
es pot formalitzar a l’Oficina UNICA, 
i a través del formulari disponible a 
la web municipal (www.paiporta.es). 
S’ofereix servei de ludoteca per a 
xiquetes i xiquets. 
També en la programació del Dia de 
la Dona, la Regidoria d’Igualtat ha 
oferit un taller de graffitti als ins-
tituts de la localitat, i conta-contes 
coeducatius per a les escoles. 

Oberta la 
inscripció per al 
taller vivencial 
de teatre 

Vaga feminista
L’Ajuntament de Paiporta va donar 
suport a la vaga feminista de 8 
de Març, impulsada a 170 països. 
Aquesta vaga de consum, cures, 
laboral i educativa va rebre el su-
port del ple de febrer. L’equip de 
govern va animar a les treballado-
res a sumar-se a la jornada reivin-
dicativa per l’equiparació salarial 
i de drets, i contra la violència.
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El Centre de Salut de 
Paiporta amplia el seus 
serveis a la ciutadania 
El Centre de Salut de Paiporta ha 
ampliat recentment el seus serveis 
a la ciutadania. En concret, s’han 
incorporat a treballar dues metges-
ses d’atenció primària, una pediatra 
i una nova auxiliar d’infermeria. Amb 
aquest increment de personal aug-
menta el catàleg de serveis que es 
presten, i que està format per assis-
tència primària, infermeria, matro-
na, pediatria, servei de treballadors 
socials, radiologia i rehabilitació, 
entre d’altres.
D’acord amb les últimes dades del 
cens de població, Paiporta està dins 

de la ràtio de persones ateses per ca-
dascun dels facultatius i facultatives 
del centre. La instal·lació és nova, 
ja que es va inaugurar al mes de 
març de 2011 i, en cas de necessitat, 
estaria preparada per a ampliar-se. 
Però la població de Paiporta tan sols 
ha crescut en 800 persones en els 
últims set anys, cosa que, pel mo-
ment, no justifica cap ampliació ni la 
construcció d’altre ambulatori. 
De fet, altres localitats amb població 
similar o major a la de Paiporta, com 
són Alaquàs o Xirivella, compten 
també amb un únic centre de salut.

La Regidoria d’Igualtat ha conclòs el 
primer taller d’empoderament per a 
dones que han patit violència mas-
clista, o que estan en risc de patir-la. 
Al llarg de 10 sessions des de novem-
bre, dues psicòlogues han treballat 
amb el grup per a augmentar-los 
valors essencials com l’autoestima. 

Empoderament 
i autoestima per 
a dones en risc

La Regidoria de Cooperació Social i 
Voluntariat té des d’aquest mes de 
febrer un nou titular. Es tracta d’Ale-
jandro Sánchez (PSPV-PSOE), que 
entra en la Corporació després de la 
renúncia per motius personals d’Isa-
bel Martínez. Sánchez s’ha marcat 
l’objectiu de continuar amb la línia 
encetada per la seua predecessora. 
Així, la Regidoria mantindrà el su-
port a les entitats del tercer sector, 
Creu Roja i Cáritas, que han encetat 
múltiples programes per a ajudar a 
les famílies necessitades. Continuen 
també les ajudes a APAHU i Aldis, 
i el treball amb ONGs com Manos 
Unidas o ACOES, entre d’altres.

Alejandro 
Sánchez, nou 
regidor de 
Cooperació
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Carnestoltes per a totes i 
tots amb la col·laboració 
de les bandes de música
La Regidoria d’Educació de l’Ajun-
tament de Paiporta ha instituït el 
Carnestoltes com una de les grans 
festes per a què els xiquets i xique-
tes dels diferents centres educatius 
gaudisquen unides d’una vesprada 
de ball i diversió. 
El passat 8 de febrer, i per tercer any 
consecutiu, s’organitzaren cercaviles 
des de cada centre fins al Polies-
portiu municipal, on els esperava el 
grup de música infantil castellonenc 
‘Trobadorets’. En el recorregut, in-

fants, mares i pares comptaren amb 
l’animació dels i les joves músics de 
la Unió Musical de Paiporta i la Ban-
da Primitiva de Paiporta. En format 
xaranga, les dues agrupacions mu-
sicals del poble ajudaren a crear un 
ambient de festa als carrers. A més, 
i com també és habitual en els últims 
anys, es va comptar amb la col·labo-
ració d’una batucada i animació de 
xanquers i malabaristes, que oferi-
ren el seu espectacle al ritme de la 
música. 

Comença la 
inscripció per 
a l’Escola de 
Pasqua
L’Escola de Pasqua de Paiporta, 
baix el lema ‘Un viatge a la pre-
història’, comença el pròxim 3 
d’abril i es perllongarà fins al dia 
6. El període d’inscripció s’obri el 
13 de març. Totes aquelles famí-
lies interessades en matricular als 
seus xiquets i xiquetes ho podran 
fer entre aquesta data i el dia 23 
a l’AMPA dels seus respectius 
col·legis, o a la pàgina web www.
blancinegreanimacio.com/altas. 
Aquesta iniciativa de la Regidoria 
d’Educació permet a molts pares 
i mares conciliar la vida laboral i 

familiar i, al mateix temps, oferir a 
les criatures una alternativa lúdica 
de qualitat. El preu de l’escola serà 
de 25 euros, mentre que el menja-
dor, de 14 a 15 hores, val 22 euros.
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Comença el 
programa Jove 
Oportunitat

L’Ajuntament de Paiporta ha ini-
ciat el programa d’orientació Jove 
Oportunitat (JOOP), amb el suport 
de l’Institut Valencià de la Joventut 
(IVAJ). En aquest recurs gratuït es 
realitzen accions per a joves entre 
16 i 21 anys que abandonen els 
estudis sense haver aconseguit cap 
titulació, i s’intervé sobre l’actitud 
de la persona jove, donant-li suport 
en la construcció d’un projecte de 
vida integral en què definisca les 
metes que vol abastir. 

Amb el suport de l’IVAJ, 
l’Ajuntament ofereix motivació i 
orientació a joves sense titulació

Un procés participatiu per 
al desplegament del servei 
de joventut de l’Ajuntament

Més senyals i 
repàs de pintura 
al Poliesportiu
La Regidoria d’Esports de Paipor-
ta ha portat a terme millores en 
les instal·lacions del Poliesportiu 
municipal. S’han pintat totes les 
pistes i, a més, s’ha millorat la 
senyalització, amb indicadors més 
complets, moderns i inclusius. En 
les noves senyals també s’in-
clouen mapes d’ubicació, normes 
d’ús de les instal·lacions, restric-
cions, característiques tècniques 
de cada pista i noms oficials 
d’alguns dels equipaments. 
Aquestes millores se sumen a 
altres, com l’obertura des de 
fa mesos de totes les pistes per 
a que es puguen gaudir lliure-
ment, sempre que no estiguen 
reservades. Des de la Regidoria 
d’Esports també s’han millorat 
altres aspectes, com l’ampliació 
de l’aparcament del Poliesportiu. 
Així mateix, es podran tornar a 
fer servir els magatzems antiga-
ment ocupats per l’Ajuntament, i 
que ara estaran a disposició dels 
clubs i entitats esportives, per a 
guardar material. 

La Regidoria de Joventut ha convo-
cat a les entitats, clubs i associa-
cions locals de referència per a la 
gent jove de Paiporta amb l’objectiu 
de presentar-los el desplegament del 
servei que s’acaba de posar en mar-
xa i, al mateix temps, convidar-los 
al procés participatiu d’elaboració 
d’aquest servei. En la reunió infor-
mativa van participar un total d’11 
entitats de naturalesa diversa, i la 
presentació de les característiques i 
la recollida de propostes continuarà 

en les pròximes setmanes. A la reu-
nió informativa van assistir l’alcal-
dessa de Paiporta, Isabel Martín, qui 
va animar a les entitats a prendre 
partit en un procés il·lusionant que 
ha de desembocar en el desplega-
ment de polítiques de joventut per a 
totes i tots. Per a poder formar part 
del desplegament del servei, es pot 
enviar un correu electrònic a cpalat-
si@paiporta.es, telefonar al 963 917 
222 – extensió 365, o bé acostar-se a 
l’edifici del Poliesportiu municipal.
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Programació Cultural
L’Auditori Municipal

divendres 11 de maig
Empatía
[2017 · 75 min · Ed Antoja]

dissabte 28 d’abril * 
Las vivencias poéticas 
de Francisco Brines
[2016 · 75 min · Manuel Rodríguez 
i Marié Pereira]

divendres 25 de maig
Un gato callejero 
llamado Bob
[2016 · 103 min · Roger Spottiswoode]

març-maig 2018
2a temporada (II)

entrada gratuïta

Sala Conferències 
L’Auditori Municipal

19.00 h

divendres 23 de març 
Antes que sea tarde
[2016 · 95 min · Fisher Stevens]

* La projecció del 28 d’abril es realitzarà a la Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz

divendres 13 d’abril 
Espoir. 
Sierra de Teruel
[1939 · 88 min · André Malraux]

divendres 20 d’abril 
Del roig al blau
[2005 · 97 min · Llorenç Soler]

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

divendres 23 de març, 22.30 h

LA FORMA DEL AGUA

cinema

Tots els públics · preu únic: 3 €

diumenge 25 de març, 18 h

SOLA EN CASA

cinema

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

dissabte 21 d’abril, 19 h

VIS A VIS. Quinteto Casulana i Alberto Ferrer

música

dissabte 14 d’abril, 19 h

SHAKESPEARE EN BERLÍN
Arden Producciones

teatre

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

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

divendres 27 d’abril, 22.30 h

SPOTLIGHT

cinema

Tots els públics · preu únic: 3 €

diumenge 29 d’abril, 18 h

LA ABEJA MAYA. Los juegos de la miel

cinema

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

dissabte 5 de maig, 19 h

004 LICENCIA PARA CANTAR
Melomans

música

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

divendres 18 de maig, 22.30 h

LAS LEYES DE LA TERMODINÁMICA

cinema

Tots els públics · preu únic: 3 €

diumenge 20 de maig, 18 h

EL HIJO DE BIGFOOT

cinema

dissabte 26 de maig, 19 h

PELS PÈLS. L’Om Imprebís

teatre

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

dissabte 2 de juny, 22.30 h
FESTIVAL DE MONÒLEGS
Meugenio, Patricia Sornosa i Patricia Espejo

teatre

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

dissabte 9 de juny, 22.30 h
BOTIFARRA A BANDA
Pep Gimeno “Botifarra” amb la Unió Musical de Paiporta

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

música

VENDA D’ENTRADES:
Taquilla: El dia que hi ha funció dues hores abans de començar l’espectacle (excepte els espectacles amb entrada gratuïta)
Instant Ticket: www.instanticket.es  - 902 444 300
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Museu de la Rajoleria

Biblioteca Pública María Moliner Ruiz

18

del 3 al 30 d’abril
ESTÈTICA REPUBLICANA A 
VALÈNCIA. Innovacions i pervivències (1931-1939)

exposició + taller

del 14 al 18 de maig
CENTRE FORMACIÓ 
PERSONES ADULTES

exposició

del 28 de febrer al 24 de març

LA FORÇA DE LA DONA
40 protagonistes a la València republicana

exposició

del 30 de maig al 15 de juny

DE TAL PALO. José Galarzo

exposició + taller

agost i setembre

EL MUSEU IX AL CARRER

exposició

del 4 al 20 de juliol

TALLER DE PINTURA CREATIVA

taller

del 26 de juny al 20 de juliol
ASSOCIACIÓ PINTORS 
ARTÍSTICS PAIPORTA

exposició + taller

del 13 al 28 de setembre
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA: 
Gilberto Gallardo i Marta Contel

exposició + taller

Activitat per a xiquetes i xiquets acompanyats per algún familiar.
INSCRIPCIÓ: Museu de la Rajoleria o per telèfon 96 397 63 88. 
       Places limitades i gratuïtes.
HORARI: 2 grups de 25 assistents: de 10.30 a 11.30 h i de 11.30 a 12.30 h.

22 d’abril   ·  TALLER DE PAPER ARTESÀ

27 de maig · TALLER DE PINTURA DE TAULELLS 
           AMB ACRÍLIC

17 de juny  · TALLER DE JOCS TRADICIONALS
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Consell Local de Comerç. L’any ha començat amb la 
primera reunió del Consell Local de Comerç, que va 
avaluar les activitats de 2017 i va planificar les de 2018.

Taller amb el pintor Javier Calvo. El pintor valencià 
Javier Calvo, que va exposar al Museu de la Rajoleria, va 
participar també en els tallers per a xiquetes i xiquets.

Dia de la Pau El CEIP L’Horta, i altres centres paiportins, 
celebraren el Dia de la No-violència i la Pau amb diverses 
activitats, entorn al passat 30 de gener. 

Mateu triomfa. El nadador paiportí Albert Mateu va 
guanyar 6 medalles d’or i 4 de plata en el recent Campio-
nat d’Espanya de Salvament i Socorrisme de Torrevieja.

Nous jocs saludables. El veïnat de l’Avinguda Fran-
cesc Ciscar gaudeix d’uns nous jocs saludables per a 
persones de totes les edats instal·lats per l’Ajuntament. 

Reg a pressió. Amb el nou camió cuba adquirit recent-
ment, ESPAI ha fet més efectiu el reg a pressió de carrers, 
del qual s’informa en les xarxes socials de l’Ajuntament.

Plens inclussius. Des de gener, l’Ajuntament tradueix 
els plens municipals al llenguatge de signes en directe i 
per internet, amb la col·laboració de FESORD-CV. 

Trasllat d’ESPAI. L’empresa pública de serveis ESPAI ha 
traslladat el seu taller i magatzem a la carpa EDIVAL, on 
hi ha més lloc i millors condicions per a la plantilla. 

La Finestra de Paiporta
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Opinió

Aquest espai d’opinió està reservat 
per als Grups Municipals amb repre-
sentació en l’Ajuntament de Paiporta, 
perquè lliurement puguen dirigir-se a 
la població i comunicar periòdicament 
en cada edició del Butlletí d’Informa-
ció Municipal (BIM) el seu missatge 
polític. 

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

Alberto Torralba

Portaveu PODEU
albertotorralba@paiporta.es

Pep Val

Portaveu Compromís 
paiporta@compromis.net

Vicent Ciscar

Portaveu PSPV-PSOE
vicentciscar@paiporta.es

Mª Consolación 
Tarazona

Portaveu Ciudadanos
paiporta@ciudadanos-cs.org

Vicente Ibor

Portaveu Partit Popular 
vicenteibor@paiporta.es

Portaveus dels grups polítics municipals

Un tripartito con falta de Iluminación y total 
improvisación

Hace meses que Ciudadanos recla-
ma que el alumbrado en Paiporta 
es deficiente, pero lamentable-
mente al tripartito le falta ilumi-
nación y le sobra improvisación.
El PP compró bombillas defectuo-
sas, pagó 3 veces su precio y en 
vez de durar 10 años, duraron 3.

El tripartito tras dejarnos un año 
a oscuras y dejar que pasara la 
garantía, ha tenido la ocurren-
cia de utilizar las 700 bombillas 
defectuosas que el PP dejó en 
el almacén sin instalar. ¿En qué 
quedamos, sirven o no sirven?
Pero no hay problema, cuando 
volvamos a quedarnos a oscu-
ras, lo tendrá que solucionar el 
próximo que venga (a sabien-
das de que no serán ellos).

En Cs hemos comenzado una 
campaña activa, “Queremos es-
cucharte”. Por eso nuestra carpa 
estará el próximo 24 de marzo en 

Plaza Italia y el 14 de abril en el 
polideportivo. También tendremos 
otro café ciudadano el próximo 
19 de abril en la piscina cubierta. 
Queremos escuchar, saber y com-
prender cuáles son los problemas 
y reivindicaciones de cada barrio.
Frente a la improvisación del 
actual gobierno, nuestro pro-
yecto está basado en lo que nos 
transmiten los paiportinos.

Dentro de nuestras reivindicaciones, 
solicitamos al consistorio, que todas 
las comunicaciones sean en castella-
no y valenciano. No pueden excusar-
se en decisiones de “los técnicos” 
(como dijeron en el último pleno), 
olvidos o simplemente hacer oídos 
sordos. El valenciano es patrimo-
nio de todos, no un arma política.

Recientemente han condenado al 
Ayuntamiento de Buñol a pagar 
1800€+IVA en costas por colgar una 
bandera republicana el 12 de abril.

Los paiportinos ya estamos prepa-
rando la cartera, ya que nuestros 
representantes también se sal-
taron la ley en nombre de todos. 
Pero no gobiernan para todos, solo 
para los que piensan como ellos.

A nivel nacional, Ciudadanos tiene 
un proyecto sólido, cuyos pilares 
son una reforma laboral completa, 
con un contrato único e indefinido, 
una mochila de derechos para el 
trabajador; fomentar la natalidad y 
la conciliación laboral, garantizar 
las pensiones presentes y futuras, 
fomentar la igualdad entre hombres 
y mujeres, y la equiparación salarial 
entre los cuerpos de seguridad.

Soles ens queda desitjar-vos que 
disfruteu de les falles i que sigau 
feliços, tot va a anar a millor.

Agrupació Municipal Cs Paiporta
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Davant la foscor, transparència

El sectarismo del tripartito

Des de fa unes setmanes s’està reno-
vant gran part de l’enllumenament 
públic de Paiporta. Ateses les reclama-
cions veïnals  sobre la foscor d’alguns 
carrers del poble, hui explicarem d’on 
ve i per què teníem aquest problema.

Al començament de la legislatura 
ens vàrem trobar dos palets de leds 
al soterrani de l’Ajuntament. El PP 
havia amagat tan bé les vora 1.000 
bombetes que ni els i les treballadores 
de l’ajuntament ni el secretari tenien 
coneixement de la seua existència.
 
La història d’aquestes bombetes 
comença a l’any 2012, quan Vicente 
Ibor era alcalde de Paiporta i Dipu-
tat de la Central de Compres en la 
Diputació. Rus i els seus van traure 
una sèrie de “subvencions temàti-
ques” per, suposadament, facilitar 
que els pobles pogueren renovar els 
llums, canviar la gespa dels camps 
de futbol, o construir pistes de pàdel, 
mitjançant subvencions públiques. Di-
guem suposadament perquè aquesta 
gran idea constitueix en l’actualitat 

la trama de corrupció Taula, tot allò 
del ionqui dels diners... Vos sona?

Com no podia ser d’altra manera, 
Vicente Ibor, el treball del qual a la 
diputació consistia bàsicament en 
fer de comercial del “xiringuito” 
de Rus, va fer que l’Ajuntament de 
Paiporta participara en l’adquisició 
de lluminàries, (també en la gespa, 
però eixe capítol el contarem altre 
dia) comprant 3.696 bombetes led 
amb un cost total de 768.481,91€.

Cadascuna d’eixes 3.696 fantàsti-
ques bombetes costaven quasi 200€ 
perquè podien durar fins a 20 anys!!! 
Tanmateix, poc després es va eviden-
ciar que eren una estafa. Per decisió 
dels tècnics municipals les 1.000 
bombetes que havien d’instal·lar-se 
en les circumval·lacions del poble 
i als polígons industrials no es van 
utilitzar, i el govern del PP va deci-
dir amagar-les. El valor total de la 
troballa era de 196.000 euros, uns 
32 milions de les antigues pessetes!!! 
(“¡¡Qué vergüenza!!” que diria el 

mateix Ibor si no fora perquè aquesta 
barbaritat la va fer ell i no un altre)

De les bombetes que arribaren a 
col·locar-se, més de 800 s’han ha-
gut de canviar dins del període de 
garantia. O siga, a Paiporta 1 de cada 
3 bombetes han eixit defectuoses, i 
una part important de les altres ha 
començat a fallar de manera mas-
siva complit el període de garantia,  
deixant els carrers del poble a fosques.

Davant aquesta situació, i mentre 
els serveis jurídics de l’Ajuntament 
estudien les vies per a reclamar a 
l’empresa INELCOM, s’han utilitzat 
les bombetes amagades per a pal·liar 
un poc el problema. En un pla de xoc 
s’ha actuat en els carrers amb més 
carències, substituint més de 800 
bombetes d’un total de 25 carrers.
Esperem haver posat algo de llum a la 
foscor que ens va deixar el PP d’Ibor.

Que passeu unes bones festes falleres! 
Compromís Per Paiporta
www.compromispaiporta.org

Hace ya tres años que los paipor-
tinos sufrimos los bandazos de un 
gobierno tripartito sin rumbo fijo 
que gobierna sólo para unos pocos. 
La ineficacia en la gestión ha llevado 
a un deterioro progresivo de los ser-
vicios públicos más esenciales, sólo 
hay que ver la suciedad de nuestras 
calles o el fracaso en la prevención 
de plagas como las cucarachas o las 
ratas. Pero aparte de ocurrencias 
como sustituir los herbicidas por vi-
nagre o los insecticidas por murcié-
lagos, lo más preocupante es el sec-
tarismo, es decir, la imposición de su 
ideología aunque sea minoritaria y 
excluyente, ignorando la opinión de 
los ciudadanos a que gobiernan por 
la gracia del pacto entre perdedores.

PSPV, COMPROMÍS y PODEU han 
conseguido en sólo tres años acabar 
con lo que eran unas fiestas patro-
nales multitudinarias y para todos, 
están acabando con el ambiente de 
las casetas como centro de reu-
nión de los vecinos, han suprimido 
el tradicional tiro y arrastre o las 

fiestas taurinas, han prohibido la 
participación institucional en los 
actos religiosos y con todo ello han 
conseguido un rechazo social sin 
precedentes. La vida cultural se 
reduce a homenajes trasnochados 
a la Segunda República Española, 
siempre desde su ideología exclu-
yente, y poco más, eso sí, todo en 
valenciano, sin usar ni una sola 
palabra en lengua española. Hemos 
contemplado con asombro como 
han descuidado el mantenimiento 
y los servicios del Auditorio Muni-
cipal o como utilizan las instalacio-
nes para traer, con dinero público, 
obras de Willy Toledo o la presen-
tación de un libro de un diputado 
nacional de Compromís. ¡Y aun se 
preguntarán por qué va tan poca 
gente a los actos que organizan!.

Siguiendo con la vida cultural re-
sulta indigno el ataque que desde el 
gobierno local se ha hecho a deter-
minadas comisiones falleras cuando 
no les gustan sus críticas o no coin-
ciden con su “pensamiento único”, 

o la negativa a reparar la base de 
madera de la Virgen de los Desam-
parados donde se hace la ofrenda 
por tratarse de un símbolo religioso.

Pero la incompetencia se sigue 
manifestando en la falta de inversio-
nes destinadas a mejorar la calidad 
de vida de los vecinos. Tras superar 
la crisis económica y heredar un 
remanente positivo de tesorería de 
8 millones de euros que dejó el PP, 
se han limitado a pagar una deuda 
a largo plazo que estábamos pagan-
do a un interés del 0,34%, ¿alguien 
cree que eso es una buena gestión?.

La guinda del despropósito es la 
inevitable sentencia condenatoria 
por colgar la bandera republicana 
de los edificios municipales pese a 
las advertencias de la Delegación 
del Gobierno y de la oposición muni-
cipal. ¿Quién pagará los gastos que 
se han generado por esta decisión 
sectaria?. Pronto lo sabremos.

Grupo Municipal del Partido Popular
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¿Por qué?
En un BIM de 2014, el entonces 
alcalde, se vanagloriaba de haber 
conseguido, en plena crisis, un 
remanente positivo de millones. 
Mentira. Aun así, bajó los impues-
tos aumentando la deuda que se 
esforzaba en ocultar. Populismo 
en estado puro.  Al mismo tiempo, 
todos los gobiernos populares, 
sean de la Comunidad Valenciana 
o del Estado, estaban emponzo-
ñados de podredumbre y gestio-
naban de pena mientras salvaban 
al poderoso y hundían al resto de 
sus gobernados, machacando a 
los más vulnerables.  Aun así, en 
las elecciones de mayo de 2015, 
el PP obtuvo el 30% de los votos 
en Paiporta, uno de cada tres.

Dejando de lado los muchos 
votos clientelares, la pregun-
ta que debemos hacernos todos 
los progresistas es: ¿Qué puede 
llevar a tanta gente, a sabiendas 
de que el PP representa la peor 
gestión, el uso de lo público para 
beneficio privado y que mienten 

hasta callados, a seguir votando 
a esa presunta banda criminal? 
Es un hecho que los gobiernos de 
la izquierda han consolidado las 
libertades y favorecido un repar-
to de riqueza más equilibrado y 
social, por contra los gobiernos 
del PP reducen las libertades, 
fomentan el pelotazo y son origen 
de corrupción generalizada. Y sin 
embargo, seguimos sin desterrar al 
partido más corrupto de Europa de 
nuestras instituciones. ¿Por qué? 

Esperamos que, con el recorte en 
publicidad de sus mentiras popu-
listas al disponer de menos dinero 
negro, el mensaje apocalíptico de 
las campañas del PP decaiga.  Qui-
zá así, sin un PP haciendo trampas, 
podamos recuperar un voto ciuda-
dano que piense en el bien común, 
en el que se voten las propuestas 
de convivencia en positivo y no por 
descarte, que vuelva el voto sin 
miedo. Porque sospechamos que 
justamente es el miedo la razón de 
la pervivencia del voto a un partido 

como el PP que en cualquier país 
civilizado sería un partido residual. 

Simplemente haciendo las cosas 
para beneficio de todos, y mante-
niendo y recuperando lo que ya 
tenemos en lugar de construir lo 
que no necesitamos, seguiremos 
demostrando que gestionamos 
mejor. Y en lugar de dedicarnos al 
fanfarroneo y a la tergiversación 
como sigue haciendo hoy en día 
el PP, continuaremos siendo un 
gobierno transparente y sencillo.  
Y todo lo haremos con la espe-
ranza de recuperar la confianza 
de la ciudadanía en unas institu-
ciones limpias y sensatas como el 
mejor antídoto contra el miedo.

También por ello, en las próximas 
Fallas, esperamos ver muchos 
ninots de pensionistas y jubila-
dos martirizando a M.Rajoy, que 
eso sí le puede dar miedo a él.

Es nota que l’esquerra esta gover-
nant a Paiporta i molt, perquè els 
recursos públics que són de totes i 
tots s’utilitzen establint prioritats.

Este equip de govern funciona. 
El vostre benestar és la nostra 
prioritat. Des del primer mo-
ment augmentarem els recursos 
econòmics i humans en Benestar 
Social, donant atenció i assesso-
rament des del primer moment i 
ajudant a les persones que més 
ho necessiten. I continuem fent-
ho. Hem incorporat més personal 
especialitzat, psicòlogues i educa-
dores, per poder atendre qualsevol 
circumstància que us preocupe.

Este any comencem nous projec-
tes, com “Escola de famílies” 
dirigit a tota la població, on 
tractarem temes que us preocu-
pen com són l’ús de les xarxes 
socials, la comunicació en fa-
mília o la coeducació. Des de la 
Regidoria d’Igualtat continuem 

treballant, recolzant a les dones 
víctimes de violència masclista 
amb tallers específics i atenció 
personalitzada. No ens oblidem de 
la joventut, on també treballem la 
igualtat de dones i hòmens amb 
tallers i propostes de teatre.

Des de la nostra responsabilitat 
en l’àrea d’Ocupació, hem millorat 
les instal·lacions en el Centre de 
Formació Ocupacional. En estos 
moments estan formant-se més 
de 40 persones a les quals donem 
una qualificació professional que 
els permetrà trobar ocupació.

Només en programes d’ocupació 
que gestionem des de l’Ajuntament 
en l’any 2017 s’han contractat 
més de 89 persones aturades, I 
seguirem així, perquè ens impor-
ten les persones de Paiporta.

És fàcil comprendre perquè el 
Partit Popular ens critica, fem el 
que ells no feren mai en els seus 

8 anys de govern, fem polítiques 
socials i una bona gestió dels 
recursos econòmics públics.

Per altra banda els socialistes 
desitgem que totes i tots a Paipor-
ta puguem gaudir d’estes falles, 
de la música, del foc, dels passaca-
rrers, de l’ofrena i dels monuments 
fallers. Com sempre la crítica fa-
llera ens situa arran de terra, i els 
i les socialistes acceptem el que 
ens toque i prendrem bona nota.

Els fallers i les falleres són ga-
rants de les nostres tradicions. 
Nosaltres, els i les socialis-
tes, estem per recolzar-les i 
potenciar-les com sempre.

Com ens digueren les nostres Fa-
lleres Majors del poble, “Ja estem 
en Falles” i ara toca passar-ho 
bé, i és el que us desitgem de cor.

Amb l’esquerra PAIPORTA funciona
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l Dimecres 28 de març, 19.00 hores

Museu de la Rajoleria
Presentació de les Jornades i del 
llibre:“De la rereguarda 
a les presons”
de Vicent Gabarda i Helena Villasante 

Dimarts 3 d’abril, 19.00 hores
Museu de la Rajoleria
Inauguració de l’exposició:
“Estètica Republicana a València”
Innovacions i pervivències (1931-1939)
(del 3 al 30 d’abril)

Dimecres 11 d’abril, 19.00 hores
L’Auditori Municipal
Projecció del documental i col·loqui:
“Fills del silenci“ 
d’Helena Villasante

Dijous 12 d’abril, 19.00 hores
Museu de la Rajoleria
“Memòria Oral ”
Homenatge a les persones entrevistades.
Actuació de Domingo Chinchilla.

Divendres 13 d’abril, 19.00 hores
L’Auditori Municipal
Projecció de la pel·lícula i col·loqui:
“Espoir. Sierra de Teruel“ 

Dissabte 14 d’abril 
12.00 hores
Visita guiada al refugi del Grup Escolar 
de l’Ajuntament de València
19.00 hores L’Auditori Municipal
Teatre:“Shakespeare en Berlín“ 

Diumenge 14 d’abril, 12.00 hores
L’Auditori Municipal
“La Memòria al Cor“ 
Cor de la Unió Musical de Paiporta

Divendres 20 d’abril, 19.00 hores
L’Auditori Municipal
Projecció de la pel·lícula i col·loqui:
“Del roig al blau“ 


