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“La Guerra Civil i la
postguerra han estat
en la penombra de
la història”
Vicent Gabarda
El professor d’Història
Contemporània de la UV
i estudiós de la repressió
franquista, Vicent Gabarda,
i la també historiadora i
investigadora, Helena Villasante,
han analitzat a fons l’arribada
de la II República a Paiporta,
l’esclat de la Guerra Civil i la
repressió posterior del bàndol
colpista. A instàncies de
l’Ajuntament, han tret a la llum
una part de la història silenciada.

Quina utilitat tenen aquest tipus
d’estudis i publicacions?
Tant a Paiporta com a la resta d’ajuntaments del País Valencià i d’Espanya, eixe interval de temps que hi ha
GHVGHOQVDOVDQ\VL«V
pràcticament desconegut per a la
gent de hui en dia. Si no eres familiar
de les persones afectades, tant d’un
bàndol com de l’altre, eixos anys s’han
quedat un poc en la penombra, de tal
manera que no apareixen en cap llibre
de text, ni pel·lícula, ni res. Ara sí que
FRPHQFHQDHL[LU3HQVHTXH«VPROW
importat, encara que siga com el cas
GH3DLSRUWDTXHQR«VPDVVDFULGDQHU
que la gent conega de primera mà què
va passar en els anys de la postguerra,
perquè a tots ens va afectar, d’una
PDQHUDRGݰDOWUD7DQWVL«V
un cas cridaner, com podria ser PaWHUQDFRPVL«VXQP«VWUDQTXLORQ
no haguera primat la revenja, com el
FDVGH3DLSRUWD«VLPSRUWDQWWUDXUH
de l’obscuritat una part de la nostra
KLVW´ULDTXHKHPGHFRQ«L[HU
Com s’ha desenvolupat la investigació sobre la Guerra Civil i la
postguerra? Amb quines fonts?
El treball de Paiporta tenia la carac4|
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terística que ja existia una feina feta
abans de convocar el propi treball,
perquè l’Ajuntament, en concret, el
Grup de Treball de Memòria Històrica, havia arreplegat tota la inforPDFLµGLJXHPQHRFLDOGHOVFRQVLderats com a represaliats al poble.
Partim de la base d’informació que
suposa la Causa General, de l’any
DK¯DSDUHL[HQXQDVªULHGH
persones implicades en els delictes
que suposadament es varen cometre
durant la Guerra, i que varen ser encausades en la postguerra per eixos
motius. L’Ajuntament es va encarregar de demanar a l’Arxiu Històric de
Memòria Nacional i, en concret, a la
Delegació de Memòria, tots els expedients que podien ser consultables,
de totes estes persones. En total arriEDUHQDOHVQRVWUHVPDQVXQVR
expedients d’altres tantes persones.
N’hi ha algunes que, per circumstàncies com el pas del temps, o la

“A Paiporta
moriren cinc
persones durant la
guerra i set més en
la postguerra”
degradació per altres motius com la
‘riuà’ de València, es varen llançar a
perdre. Estaven il·legibles. Amb eixa
documentació, i per tal de no fer-ho
molt farragós, perquè la intenció era
fer un llibre accessible, de lectura
per a tot el món, agafàrem els casos
P«VUHSUHVHQWDWLXVLHOVP«VJUHXV
els de les persones que foren condemnades a mort. I vàrem recopilar
una xicoteta història de cadascun
GݰHOOVLHOVY¢UHPFODVVLFDUSHUOHV
condemnes que havien patit. Tot
això dins d’un context de la història
de Paiporta durant la Guerra Civil.
7DPE«FRQWHPHOVDQ\VDQWHULRUVHOV
de la II República, de com va arribar
a Paiporta. I la dura postguerra. Un
dels nostres objectius era inserir
eixes vides dins d’un context històric.
Quines particularitats tenen els
casos dels represaliats pel franquisme a Paiporta?
Paiporta no va ser un poble molt
FRQೊLFWLX9¢UHXWLQGUHODVRUWTXH
sí, varen haver morts, i els familiars
estaven molt afectats. N’hi hagueren
cinc morts durant la Guerra Civil,
i set durant la postguerra, en el
Franquisme. Però, posem per cas,

“Paiporta no va ser
XQSREOHFRQఽLFWLX
si el comparem
amb els casos de
Torrent o Paterna”
Torrent, que està molt a prop, i que
«VPROWP«VJUDQYDSDWLUPROWDP«V
repressió. Podríem dir, i ho posem
sempre entre cometes, que Paiporta
IRXXQSREOHSDF¯F
A què atribuïu eixa repressió
menys virulenta que en altres
llocs? Era pel tamany del poble,
perquè era molt menut?
Era un poble agrari, sense problemes
derivats de l’existència de propietaris de grans extensions de terra,
d’una banda, i jornalers, de l’altra.
Hi havia una propietat mitjana de la
terra. Quant a fàbriques i indústria,
HOP«VGHVWDFDWGݰDTXHOODªSRFDHUHQ
les que estaven al voltant del Rajolar,
tant de la fàbrica de taulells com de
la construcció dels famosos fumerals.
,HQHL[HFDVKLKDJX«FROyODERUDFLµ
HQWUHMRUQDOHUVLHPSUHVDULVQVDO
punt que als empresaris, que pogueUHQVHUHOVP«VDIHFWDWVHQOD*XHUUD
Civil per allò de l’amortització de
propietats, ací no els passà res.
6ݰDPDJDUHQLP«VRPHQ\VIRUPDYHQ
SDUWWRWVGHOPDWHL[FRPLW«&RPTXH
la fàbrica no es va enfonsar, sinó que
va seguir produint, no hi hagueren
moltes represàlies. De fet, els afusellats foren uns que havien destacat
SHUVHUPHPEUHVGHOSULPHUFRPLW«
TXHIRXHOP«VUHYROXFLRQDULLDOJXQ
que altre foraster, no de Paiporta,
sinó que havia arribat ací per les
FLUFXPVW¢QFLHVLIRXXQGHOVP«V
afectats.
Més enllà dels processos judicials, Paiporta no fou una excepció quant a la repressió, no?
1R«VODSDUWFHQWUDOGHOOOLEUHOD
investigació se centra en les persones represaliades que formaren part
de la branca de Paiporta dins de la
Causa General iniciada al principi
de la Dictadura Franquista. Cadascú
pensarà el que pense, però el que
va fer la majoria d’aquesta gent va
ser mantindre el govern republicà,
TXHYDGHVDSDUªL[HUDOQDOGHOD
Guerra Civil. Molts d’ells patiren la
presó i, en alguns casos l’execució
GHVSU«VGݰXQDVHQWªQFLDGHSHQDGH
mort. És veritat que, a banda d’eixos
FDVRVODYLGDD3DLSRUWDGHVSU«VGH
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la Guerra Civil va ser molt diferent a
ODGݰDEDQV3DLSRUWDWDPE«YDSDWLU
la censura eclesiàstica, la censura moral, la pressió i la presència
contínua de la Guàrdia Civil. No ja
com hui, amb la missió de protegir

al poble, sinó per a acovardir-lo i
que no es poguera alçar. Sobretot
va patir, com tot el país, eixa moral
fèrria, eixe tornar enrere en tots els
costums, en tots els aspectes socials
de la moralitat, del no poder anar
pel carrer agafat de la mà de la teua
nóvia, perquè et podien denunciar.
Tot això no es tracta directament en

“En la fàbrica de
rajoles hi hagué
col·laboració
entre jornalers i
empresaris”
el llibre, però sí que es dóna a entendre que fou una tornada enrere i que
hagueren de passar molts anys per
a tornar al mateix lloc on estàvem
abans de la Guerra.
Esteu satisfets del treball?
Sí, crec que hem aconseguit escriure
un llibre accessible per a tot el món,
que era el que es pretenia des de
l’Ajuntament. No volíem que fóra un
llibre de facultat, sinó de divulgació:
que arribara al màxim de gent possible. I això s’ha aconseguit.
|5

Paiporta demana transport
públic les nits dels caps de
setmana i entrar en zona A
L’Ajuntament de Paiporta demana
que el nou servei d’autobús Albal-Paiporta, que enllaçarà l’estació
de metro amb altres municipis de la
resta de la comarca, s’amplie també
a caps de setmana i festius per tal de
no quedar desconnectats de la resta
de pobles en dies no laborables.
En un escrit enviat a la Conselleria
d’Habitatge, el consistori sol·licita
que s’amplie l’horari nocturn tant de
metro com de la nova línia Albal-Paiporta, la 3B, especialment, els cap
de setmana i vespres de festius.
L’Ajuntament exposa també la neces-

sitat d’ampliar la zona A de MetroYDOHQFLDQVDOPXQLFLSLMDTXHDL[´
VXSRVDULDXQHVWDOYLVLJQLFDWLXSHU
al veïnat. A més, es reclama que el
servei s’amplie l’horari nocturn, tant
del metro com de la línia 3B.
L’alcaldessa, Isabel Martín, ha
valorat positivament el projecte, ja
que la localitat “quedarà connectada
amb Albal, Sedaví, Benetússer, Massanassa i Catarroja”, una “demanda
històrica que suposa un pas fonamental en la mobilitat”. Tot i això,
al·lega que “els caps de setmana i
festius, quedem desconnectats”.

Trobada
ciutadana amb
Mónica Oltra
La vicepresidenta del Consell
destaca l’estabilitat i la capacitat
de diàleg del Govern del Botànic

L’Agència de Promoció del Valencià
AVIVA ha organitzat per segon any
Llenguaviva, la setmana d’activitats
per a promoure l’ús del valencià.
Poesia i literatura, un concurs de
‘Booktrailer’, la presentació de l’auca
de Paiporta o diferents concerts han
conformat el gruix de Llenguaviva,
que ha comptat amb la participació
de centenars de xiquets i xiquetes.

Més d’11.000€ de
subvenció per a
l’agència AVIVA

Oltra explicà les polítiques més rellevants per a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a més de
comentar la trajectòria del Govern
del Botànic, del que va destacar la
capacitat de diàleg i l’estabilitat.
Fent un repàs de les 60 lleis aprovades pel seu govern, va incidir a les
noves polítiques pel que fa a sanitat
universal, combat de la violència de
gènere i la pobresa. L’audiència s’interessà per temes com la nova llei de
seguretat ferroviària, l’acolliment de
refugiats i ajudes a la dependència,
entre d’altres.
6|

Llenguaviva, una
setmana per a
promoure l’ús del
valencià

L’Agència de Promoció del Valencià
AVIVA Paiporta ha rebut de la Conselleria d’Educació una subvenció
d’11.137,66 euros, que ajudaran a
sufragar les activitats d’AVIVA, com
són els premis a l’ús del valencià en
les Falles, Llenguaviva o cursos de
valencià, entre d’altres.
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La nova pista de patinatge de
l’Avinguda Jaume I s’estrenarà en
breu i a més enguany compta amb
pressupost per a l’enllumenat

Continuen les inversions
La bona situació dels comptes de l’Ajuntament permet al govern destinar 1,5 milions d’euros en 2018 al
manteniment del patrimoni públic, la millora de l’accessibilitat, noves infraestructures i zones verdes
La nova pista de patinatge de velocitat que ha construït l’Ajuntament
DOQDOGHOݰDYLQJXGD-DXPH,VݰHVtrenarà en breu. És només una de
les infraestructures que ha posat
en marxa el consistori, a la qual se
sumarà en uns dies la nova piscina
lúdica. Aquestes inversions formen
part dels diferents plans aprovats pel
govern, enfocats en línies com el mateniment del patrimoni públic, l’ampliació de dependències municipals
per a donar més i millors serveis, i
l’aposta clara per l’accessibilitat de
voreres i carrers, a més d’eixamplar

la xarxa de carrils bici. En total, i
des del canvi de govern l’any 2015,
s’han aprovat més de tres milions en
inversions, actuacions que es troben
en diferents punts d’execució.
L’últim pla que va passar per ple
data d’abril, quan es varen aprovar
1,5 milions d’euros en Inversions
Financerament Sostenibles. Entre les
intervencions previstes hi ha un pla
d’ampliació i millora de voreres, la
construcció de carrils bici, una nova
zona verda al carrer Sant Ramon, la
rehabilitació i condicionament d’ediFLVS¼EOLFVLLQWHUYHQFLRQVDOD/ODU

GHO-XELODWROݰ$XGLWRULHQWUHGݰDOWUHV
Les inversions varen comptar amb
el vot favorable de tots els grups
polítics. En el cas de la zona verda
de Sant Ramon (amb un pressupost
de 320.000 euros), les inversions
responen a peticions expressades en
les Trobades amb l’Alcaldessa.
Les inversions també contemplen, a
més, actuacions des del punt de vista
de la inclusió, com són senyals acústics per a semàfors i el bucle magnètic per tal que les persones amb
problemes d’audició puguen gaudir
dels espectacles i de l’Auditori.

Teatre, drons,
manga i escape
room per a joves
/ݰ¢UHDGH-RYHQWXWKDRIHULWDOMXOLRO
Oݰ$JHQGD-RYHG(ݰVWLXDPEWDOOHU
d’improvisació teatral, programació
de drons, ‘escape room’ i còmic manga. Encara queda l’activitat de ‘brain
JDPHVݰTXHHVUHVHUYDSHUDQDOV
d’agost. L’Agenda és fruit de la participació de joves, i tindrà continuïtat
en la tardor i l’hivern.
>> El nostre poble <<
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L’Ajuntament ofereix la primera
oportunitat laboral a 25 joves amb titulació
L’Ajuntament de Paiporta ha incorporat un total de 25 joves menors
de 30 anys amb diferents nivells de
titulació, que disfrutaran d’un any
de contracte a jornada completa dins
del seu àmbit de formació gràcies al
programa EMCUJU. Aquesta iniciativa subvenciona la contractació de
MRYHVTXDOLFDWVSHUDHQWLWDWVORFDOV
i suposa una inversió de 454.811,39
euros, que assumeixen la Generalitat
i l’Ajuntament, que també gestiona la
seua execució.

Aquesta acció de foment de la formació i l’ocupació s’insereix en el marc
de la campanya per a l’ocupació i
la formació de joves de la Regidoria
d’Ocupació i Comerç ‘Tu Pots Paiporta’, que engloba diferents programes
FRQDQ©DWVDPEIRQVSURSLVLHQ
col·laboració amb diferents institucions. L’objectiu de ‘Tu Pots Paiporta’
és oferir alternatives perquè menors
de 30 anys tinguen més possibilitats
de trobar treball, gràcies a pràctiques, cursos i activitats mixtes.

La campanya ‘Tu Pots Paiporta’
ofereix alternatives a joves de tots
els nivells formatius, des dels que no
WHQHQWLWXODFLµQVDOVTXHFRPSWHQ
amb estudis superiors. Entre els
programes que s’han iniciat destaquen el d’auxiliar de cuina i sala,
operacions auxiliars de revestiments
continus en construcció, activitats
auxiliars de comerç, ‘shopper marketing’ i ‘retail’, o les les pràctiques
professionals a l’Ajuntament referides amb anterioritat, entre d’altres.

Fira Comercial, la gran cita
de l’economia de proximitat
Les tapes de
Giroa i Xupla’t
Els Dits triomfen
El ‘Taco de rabo de bou’, del Giroa, i
les ‘Cistelletes farcides’, del Xupla’t
els Dits, foren les tapes més votades
per la clientela del ‘Tasta Tapes’, la
ruta de tapes de Paiporta.

Un total de 21 negocis i quatre
associacions van conformar la gran
festa del comerç local, la VIII Fira
Comercial, que després de dos anys
consolida la seua ubicació a la Plaça
Cervantes, enfront del Mercat Municipal. La Fira es va inaugurar amb
la presència de l’alcaldessa, Isabel
Martín, el primer tinent d’Alcaldia,
Vicent Ciscar, i representants polítics
de les localitats veïnes. Les autori8|

tats paiportines coincidiren a remarcar el paper fonamental dels negocis
locals en la dinamització de l’economia de Paiporta, i en la creació de
riquesa i llocs de treball.
La Regidoria d’Ocupació i Comerç,
promotora de l’esdeveniment junt a
l’Associació Local de Comerciants,
FRQJXUDUHQXQSURJUDPDGݰDFWLYLtats entre les quals destacaren els
concerts i tallers gratuïts.
>> Paiporta <<

Un mercat amb
major seguretat
El mercat no sedentari o ambulant de Paiporta ja compta amb
les noves plaques de senyalització per al pla d’evacuació,
que indiquen punts de trobada i
eixides en cas d’emergència. El
pla s’activaria en cas d’adversitats meteorològiques, accidents
o emergències personals.

El nou espai
Paiporta Conviu
ja està a ple
rendiment

Les persones majors de Paiporta tenen al seu abast un ampli ventall de possibilitats
per a cuidar el seu cos i la seua ment amb els tallers gratuïts de l’Ajuntament

Tornen els ‘Tallers per a
l’Envelliment’ Actiu amb
el doble d’oferta
Les activitats gratuïtes de la Regidoria de Persones Majors tornen al mes
de setembre. Memòria, informàtica i noves tecnologies, artteràpia, ioga
o ball augmenten el nombre de places per a atendre l’enorme demanda.
L’objectiu general és promoure la bona salut entre la gent gran.
Els detalls de la nova etapa dels
‘Tallers per a l’Envelliment Actiu’
es donaran a conéixer en breu, però
la Regidoria de Persones Majors ja
ha avançat que es doblarà l’oferta
davant la gran demanda detectada.
Aquests tallers gratuïts estan dirigits
a persones majors de 60 anys,pensionistes, i tenen com a objectius
primordials fomentar la bona salut
física i mental entre la població major davant el procés d’envelliment,
a més de dinamitzar les relacions
interpersonals i grupals, amb la
QDOLWDW¼OWLPDGݰHYLWDUODVROLWXGLHO
desarrelament. La matrícula s’obrirà
al setembre.
La proposta d’enguany conté el
taller de memòria ‘Activa la teua
ment’, per a pal·liar o retardar en
la mesura del possible els efectes
GHOGªFLWGHPHP´ULDWDQWHPXW
per les persones que es fan maMRUV'ݰDTXHVWWDOOHUHVFRQJXUD-

ran quatre grups. Una altra de les
propostes és el taller d’informàtica i
noves tecnologies ‘Actualitza’t’, amb
el qual s’intenta acurtar l’escletxa
GLJLWDO(OS¼EOLFGHVWLQDWDULVµQOHV
persones amb escassos o nuls coneixements d’informàtica, però amb
moltes ganes d’aprendre. N’hi haurà
dos grups.
En el taller d’artteràpia ‘Fomenta la
teua creativitat’ s’utilitzaran les arts
plàstiques com a mitjà per a millorar el desenvolupament personal i
l’equilibri emocional. S’articularà a
través de dos grups. També s’amplia
a tres grups el taller de ioga ‘Cuida
el teu cos’, amb exercici suau, adaptat a persones majors, per a enfortir
HOVP¼VFXOVGHOFROOOݰHVTXHQDOHV
clavícules i la zona lumbar. Hi haurà
també dos grups de ball ‘Gaudeix en
companyia’, un punt de trobada els
caps de setmana, per a moure’s al
ULWPHGHODP¼VLFD
>> El nostre poble <<

L’Ajuntament de Paiporta ha inaugurat el nou espai municipal multiusos
Paiporta Conviu, que es destina a
l’acció comunitària de caràcter grupal. Situat al Carrer Mestre Serrano,
Paiporta Conviu ofereix 300 metres
quadrats on ja han començat a desenvolupar-se activitats municipals.
Paiporta Conviu s’ha concebut com
un espai per a dinamitzar l’acció
comunitària, és a dir, activitats que
incidisquen en els grups poblacioQDOVFROyOHFWLXVHVSHF¯FVLYH±QDWD
través d’activitats grupals. Les línies
generals a assolir seran el foment
de la participació d’aquests col·lectius, prevenir situacions de solitud,
YLROªQFLDGHVDUUHODPHQWRGLFXOWDW
social, a més de millorar la qualitat
de vida de col·lectius concrets i veïnat en general.

Més agilitat
en tramitar la
dependència
La Regidoria de Benestar Social
col·labora amb la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives per
a agilitar la gestió de les prestacions
de la Llei de Dependència, que ja
es poden solucionar íntegrament al
consistori. D’acord amb les dades de
Oݰ¢UHDFDSDQDOVGݰRFWXEUHVݰKDXran remés les 75 sol·licituds que
quedaven en Conselleria de 2017, i
les vora 100 peticions el tràmit de
les quals ja s’ha iniciat en l’Ajuntament, perquè el govern autonòmic
resolga. Aquesta coordinació disminuirà notablement les demores que
patien les persones sol·licitants.
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El Museu de la Rajoleria publica les
6.000 imatges del seu arxiu històric
El Museu de la Rajoleria de Paiporta
KDREHUWHOVVHXVIRQVIRWRJU¢FVD
WRWDODSREODFLµ$OVHXHVSDLZHE
PXVHXGHODUDMROHULDSDLSRUWDHV MD
HVWDQSXEOLFDGHVLDGLVSRVLFLµGH
WRWHVLWRWVP«VGHLPDWJHV
aportades pel veïnat de Paiporta,
FODVVLFDGHVSHUWHP¢WLTXHVLUHIHUHQFLDGHVDPEGDGHVSDUWLFXODUVGH
FDGDVFXQD$TXHVWHVIRWRVHVSRGHQ
FRQVXOWDUGLQVGHODVHFFLµݯKLVW´ULFݰ
/ݰDU[LXIRWRJU¢FHVW¢GLYLGLWSHU
JUDQVWHP¢WLTXHVUHWUDWVOHVIHVWHV
ODYLGDVRFLDOODYLGDS¼EOLFDHO

SREOHLOݰDFWLYLWDWSURGXFWLYD'LQV
GݰDTXHVWHVFDWHJRULHVKLKDVHFFLRQVTXHDMXGHQDDQDUODUHFHUFD
$TXHVWDLQLFLDWLYDGHOD5HJLGRULDGH
&XOWXUDVݰHPPDUFDGLQVGHODLQWHQFLµGHݳGHPRFUDWLW]DUOݰDFF«VDODFXOWXUDݴKDDUPDWHOUHJLGRUGHOݰ¢UHD
$OEHUWR7RUUDOED'ݳHVGHOݰLQLFLGHOD
OHJLVODWXUDKHPYROJXWTXHHOSUHX
GݰXQDHQWUDGDQRVLJDLPSHGLPHQW
SHUDDFFHGLUDODFXOWXUDLGRQDUHO
P¢[LPDFF«VSRVVLEOHDOVUHFXUVRV
S¼EOLFVFXOWXUDOVݴKDDIHJLW7RUUDOED
/DSXEOLFDFLµGHOIRQVIRWRJU¢FGHO

Museu de la Rajoleria és la primera
DFWLYLWDWGHODFHOHEUDFLµGHOVHX«
DQLYHUVDULTXHDUULEDU¢DOݰRFWXEUH
LTXHHVYRODSURWDUSHUDSRVDUHQ
UHOOHXHOVHXYDORUFRPDHTXLSDPHQW
FXOWXUDOLODVHXDWUDMHFW´ULDFRPD
PXVHXHWQRJU¢FGHSULPHUQLYHOO
$L[¯HQWUHDOWUHVDFFLRQVVݰHVW¢
SUHSDUDQWXQDPRVWUDHVSHFLDODPE
LPDWJHVLKLVW´ULHVGHMRYHVTXHWDPE«FRPSOHL[HQHQJXDQ\ODPDMRULD
GݰHGDWODGHQRPLQDGD*ݯHQHUDFLµ
0XVHXݰTXHKDQFUHVFXWDPEHOV
VHXVWDOOHUVLPRVWUHV

La memòria
amagada ix a la
llum a Paiporta
La Regidoria de Cultura va proJUDPDUOHV,,-RUQDGHVGH0HP´ULD
+LVW´ULFDFRLQFLGLQWDPEHO
GݰDEULODQLYHUVDULGHOD,,5HS¼EOLFD
&RQIRUPDUHQOHVMRUQDGHVH[SRVLFLRQVFRQFHUWVWHDWUHLVREUHWRWOD
SUHVHQWDFLµGH'ݯHODUHUHJXDUGDD
OHVSUHVRQV5HS¼EOLFD*XHUUD&LYLOL
)UDQTXLVPHD3DLSRUWDݰHOOOLEUHTXH
UHFXOOODLQYHVWLJDFLµGH9LFHQW*DEDUGDL+HOHQD9LOODVDQWHOOLFHQFLDWV
HQ+LVW´ULDLSHUVRQHVH[SHUWHVHQ
ODLQYHVWLJDFLµGݰDTXHVWSHU¯RGH(O
OOLEUHUHSDUWLWJUDWX±WDPHQWUHFRSLOD
GRFXPHQWDFLµGHO0LQLVWHULGH'HIHQVDUHODWLYDDODEUDQFDGH3DLSRUWD
GLQVGHOD&DXVD*HQHUDOLQLFLDGD
SHOVFROSLVWHVIUDQTXLVWHV(OUHJLGRUGH&XOWXUD$OEHUWR7RUUDOEDYD
DUPDUTXHݳYRO¯HPGHVFREULUDTXHVW
SHU¯RGHGHODKLVW´ULDSHUDSRVDUKR
DGLVSRVLFLµGHODFLXWDGDQLDLFU«L[HU
FRPDVRFLHWDWݴ
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>> Paiporta <<

)HVWDసQDOSHU
a tancar la
Colla de Lletres

Un viatge a la narració
oral de Camerun en
Paiporta Món de Contes

/DFDPSDQ\DGݰDQLPDFLµOHFWRUD
&ROODGH/OHWUHVHVYDWDQFDUDPE
XQDJUDQIHVWDSLUDWDSHOVFDUUHUV
GH3DLSRUWDTXHYDQDOLW]DUDPE
XQDIHVWDDOD3OD©D0DMRUHQTXª
SDUWLFLSDUHQGHVHQHVGH[LTXHWHV
L[LTXHWV/D&ROODGH/OHWUHVYD
FRPHQ©DUHOSDVVDWGHIHEUHUL
KDRIHULWXQWRWDOGݰHVSHFWDFOHV
DF¢UUHFGHQDUUDGRUHVLQDUUDGRUVGLIHUHQWV(OSURMHFWHKD
DUULEDWDODVHJRQDHGLFLµLIRUPD
SDUWGHOSURMHFWHGHGHFODUDFLµGH
3DLSRUWDFRPD&LXWDW/HFWRUDL
TXHLQFORXHQWUHGݰDOWUHVQRPEURVHVSUHVHQWDFLRQVGHQRYHWDWV
HGLWRULDOVXQ&OXEGH/HFWXUDL
(VFULSWXUDREHUWDWRWDODFLXWD-

GDQLDTXHHVUHXQHL[FDGDGLPHFUHVDOD%LEOLRWHFD3¼EOLFD0DULD
0ROLQHURODFHOHEUDFLµDOPHV
GݰRFWXEUHGHOIHVWLYDOGHQDUUDFLµ
RUDO3DLSRUWD0µQGH&RQWHV
HVGHYHQLPHQWTXHDPEWDQVROV
GRVHGLFLRQVVݰKDFRQYHUWLWHQXQ
UHIHUHQWHVWDWDO

Més de 2.800
escolars van
debades al teatre
/DFDPSDQ\Dݯ$QHPDO7HDWUHݰKD
SHUP«VTXHHVFRODUVGH3DLSRUWDVݰDFRVWHQDOWHDWUHGHPDQHUD
JUDWX±WD/D5HJLGRULDGH&XOWXUD
KDDVVXPLWQRYDPHQWHOFRVWGHOHV
HQWUDGHVSHUWDOTXHHOSUHXQRVXSRVDUDXQDEDUUHUDGݰDFF«Vݳ9ROHP
TXHOHVQRVWUHV[LTXHWHVL[LTXHWVHV
IDFHQSHUVRQHVXVX¢ULHVKDELWXDOV
GHOWHDWUHLGHODFXOWXUDݴYDDUPDU
$OEHUWR7RUUDOEDUHJLGRUGHOݰ¢UHD
/ݰDQ\TXHYHHVUHSUHQGU¢OݰDFWLYLWDW

Oients de totes les edats gaudiran a
OݰRFWXEUHGݰXQDVHWPDQDGHQDUUDFLµ
RUDODPEODWHUFHUDHGLFLµGHOIHVWLYDO
3DLSRUWD0µQGH&RQWHVTXHWLQGU¢
FRPDSD¯VFRQYLGDWDO&DPHUXQL
FRPSWDU¢DPEODSDUWLFLSDFLµGHO
QDUUDGRU%RQLIDFH2IRJR(OIHVWLYDO
VHFHOHEUDU¢GHODOGݰRFWXEUHL
SHUPHWU¢DSURIXQGLUHQHOFRQHL[HPHQWGHODULFDWUDGLFLµRUDODIULFDQD
HQJHQHUDOLFDPHUXQHVDHQSDUWLFXODU
Com és habitual, el programa de
3DLSRUWD0µQGH&RQWHVLQFORX
HVSHFWDFOHVSHUDWRWHVOHVHGDWV
2IRJRSDUWLFLSDU¢HQXQDQRYHWDWGH
OݰHGLFLµGݰHQJXDQ\HO&ݯXHQWRI´UXPݰ
LSUHVHQWDU¢HOVHXGRFXPHQWDOVREUH
ODLPSRUW¢QFLDGHODQDUUDFLµRUDOHQ

ODYLGDTXRWLGLDQDHQIULFD
$OJXQHVGHOHVDFWLYLWDWVUHDOLW]DGHV
HQHGLFLRQVSDVVDGHVFRPHOVFRQWHV
SHUDOVVHQWLWVGHODP¢GH9LFWRULD
*XOOµQRHOUHFRUUHJXWSHU3DLSRUWD
DPEHOQDUUDGRU'RPLQJR&KLQFKLOOD
tornaran a divertir i entretindre el
S¼EOLF1RYHVVHUDQODSUHVHQWDFLµ
GHOOOLEUHGݰ$QD*ULRWWXQUHFRSLODWRULGHFRQWHVVREUHOݰDOELQLVPHDOݰIULFDLHOFROyORTXLVREUHODLPSRUW¢QFLD
GHOVURPDQ©RVDODWUDGLFLµRUDODPE
HOFOXEGHOHFWXUDGHOD%LEOLRWHFD
0DULD0ROLQHUGH3DLSRUWD$P«V
SURIHVVLRQDOVGHOݰRUDW´ULDFRP4XLFR
&DGDYDO3¢PSRO7HDWUH(VWKHU
0D\R5RVL&µ]DUL3DXOD&DUERQHOO
VHUDQHOVHQFDUUHJDWVGݰDSURSDUOD
QDUUDFLµRUDODWRWKRP

Trobada amb
autores i autors al
Club de Lectura
(O&OXEGH/HFWXUDL7DOOHUG(ݰVFULSWXUDSURPRJXWSHUOD5HJLGRULD
GH)RPHQWGHOHV$UWV(VFªQLTXHVL
%LEOLRWHFDFRQWLQXDHQGDYDQWLQVL
WRWKDDFRQVHJXLWTXHDOJXQHVDXWRUHVLDXWRUVSDUWLFLSHQHQOHVWHUW¼OLHV
DPEOHVSHUVRQHVSDUWLFLSDQWVHQHO
FOXELSXJXHQLQWHUQFDQYLDULPSUHVVLRQV+DVLJXWHOFDVG(ݰQULTXH$UUR\DVDXWRUMXQWD)UDQFHVFD&D³DV
GH'ݯHVSX«VGHOGLOXYLRݰ/DWUREDGD
amb autors i autores de les obres
>> El nostre poble <<

FRPHQWDGHVHQULTXHL[OݰH[SHULªQFLD
GݰDTXHVWJUXSTXHHVW¢FRRUGLQDW
SHU$PSDUR5LFRLFRQWLQXDU¢DPEOD
VHXDDFWLYLWDWGHVSU«VGHOݰHVWLX
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“Hem de ser
líders de nosaltres
mateixos”
Empar Callejas
Després d’anys com a alta
directiva d’una empresa
d’adhesius, aquesta enginyera
química paiportina es va adonar
que la seua passió era la gestió
de grups humans. Es va formar
i ara, junt a Maria Máñez,
aboca tot el seu coneixement
en ‘Liderando retos’ (Editorial
Gestión 2.000 - Planeta)
Com resumeixes la idea de ‘Liderando retos’? A qui va dirigit?
Hem volgut fer el llibre molt pràctic i útil, abarcar a un públic molt
genèric. Volem arribar a tots els
llocs. La idea és que hem de deixar
de pensar que les organitzacions
només són dels propietaris. Totes i
tots formem part de l’organització, i
busquem gent compromesa, madura i responsable. Aquest llibre està
dirigit a qualsevol persona que forme
part d’un equip. Una SL, una SA, un
partit, un sindicat, una cooperativa...
+HXGHWHFWDWTXHKLKDXQGªసFLW
en el concepte que es té de formar part d’un equip?
Sí. Per naturalesa, l’ésser humà
intenta evitar responsabilitats, a tots
els nivells. Quan estàs parlant d’una
organització, has de tindre clar que,
si l’empresa no va bé, el treballador
tampoc va bé. I l’empresari o empresària també ha de canviar el xip.
Pensar que, si al seu trebalador no li
va bé, a l’empresa no li anirà bé. El
treballador o treballadora ha d’estar
content en el seu lloc de treball, motivat, li ha d’agradar el que fa. Quan
l’empresa forma part del seu ADN és
quan les coses arriben a funcionar.
Com s’aconsegueix això?
El que jo intente fer amb la meua
tasca és que les persones siguen
líders d’elles mateixes. I el pas previ
a això és un autoconeixement. Hi
ha una frase que diu: ‘El que no es
coneix no es pot gestionar’. Clar. Si
no em conec, no em vaig a poder
qüestionar, no vaig a saber en què
sóc bona i en què no. Quan trobes
que ja et coneixes i saps el que vols,
utilitzes les teues fortaleses per a
poder-les potenciar en la teua tasca.
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Tot parteix, per tant, d’u mateix?
Sí, perquè de vegades entrem en un
bucle i arribem a un punt en què ens
n’adonem que el que estem fent no
ens agrada. Jo dic que mai és tard.
En el moment en què t’adones que el
que fas no t’agrada, canvia, perquè
la capacitat d’aprenentatge no ens la
pot llevar ningú.
En el llibre parleu del pensament
lateral, com es pot aplicar?
Col·loquialment, el pensament lateral
es coneix com ‘pensar fora de la

“Si al treballador o
treballadora no li
va bé, a l’empresa
tampoc li anirà bé”
FDL[Dݰ4XDQVRUJHL[XQFRQೊLFWHHQ
una empresa, es pensa per a ressoldre’l des del problema, des de dins
de la caixa. Has de portar a l’equip a
pensar des d’una altra perspectiva.
>> Paiporta <<

6ݰHQVHQ\DVXసFLHQWPHQWDTXHVWD
necessitat d’autoconeixement i el
valor del treball en equip?
1RV«VLHVWUHEDOODVXFLHQWPHQW
però hi ha una part que s’ha de treballar dia a dia en l’organització. Hi
ha un contrast molt fort entre el que
és estudiar una carrera i després el
que et trobes en el món laboral. Sí,
pense que es treballa més en equip,
i en sóc una gran defensora per un
motiu: perquè és impossibe que una
persona sola tinga totes les virtuts.
El treball en equip multiplica les
possibilitats?
Clar. Hi ha molts estudis que indiquen que es necessiten una sèrie de
capacitats perquè un equip siga perfecte, podríem dir un grup d’alt rendiment. El líder sap que ell a soles no
pot assolir totes les qualitats. Quan
totes i tots som conscients d’això, i
som conscients de les nostres fortaleses, i som capaços d’aplicar-les
cada dia, és quan l’equip és d’alt
UHQGLPHQW3HUDL[´HQVµFXQDGHO
defensora.

ELS NOSTRES DIES GRANS
'HVTXHWLQF¼VGHUDµQVRQPݰDUULEDODPHP´ULDUHFRUGHOHVIHVWHVFRPXQPRPHQWPROWLPSRUWDQWHQODYLGDGH3DLSRUWD(OSREOHODJHQWHOVFDUUHUVWRWHUD
GLIHUHQWTXDQMRHUDXQD[LTXHWD3HU´KLKDFRVHVTXHQRKDQFDQYLDWTXHHVPDQWHQHQFRQVWDQWVLTXHVµQOݰHVVªQFLDGݰDTXHVWDFHOHEUDFLµHOJXVWSHUUHWUREDUQRVDPE
OHVSHUVRQHVTXHHVWLPHPSHUHL[LUDOFDUUHUGLYHUWLUQRVLJDXGLUGݰDTXHVWVGLHVWDQ
HVSHFLDOVGHOݰHVWLXDPEWRWDODLQWHQVLWDW3HUTXªVµQHOVQRVWUHVGLHVJUDQV
/DSURJUDPDFLµGHOHV)HVWHV3RSXODUVTXHWHQLXHQWUHOHVPDQV«VHOIUXLWGݰXQ
LQWHQVWUHEDOOWUDQVYHUVDOHQFDS©DODWSHUOD5HJLGRULDGH&XOWXUDFRO]HDFRO]HDPEOD
GH-RYHQWXWL(VSRUWVLODGH3DUWLFLSDFLµ&LXWDGDQD8QDUHJLGRULDTXHKDSRVDWWRWD
ODFDSDFLWDWLWRWHOVHXHTXLSKXP¢LWªFQLFDOVHUYHLGݰXQHVIHVWHVP«VSDUWLFLSDWLYHV
YDULDGHVLSOXUDOVHQOHVTXDOVOHVHQWLWDWVLDVVRFLDFLRQVWHQHQPROWDGLULDIHU&RP
DDOFDOGHVVDGHOPHXSREOHHPVHQWPROWVDWLVIHWDGHYHXUHFRPFHQWHQDUVGHSHUVRQHVGHGHVHQHVGݰHQWLWDWVXQHL[HQIRUFHVSHUTXªWRWHOSREOHJDXGLPGݰDTXHVWHV)HVWHV3RSXODUV
7LQFODFRQDQ©DTXHVHUDQXQVGLHVGHFHOHEUDFLµGHODYLGDLODFXOWXUDGHUHFXSHUDFLµGHOHVDUUHOVGHVRPULXUHVL
FRPSOLFLWDWVGHPROWDP¼VLFDLDOHJULD&RQHWDPE«TXHVLJXHQXQHVIHVWHVF¯YLTXHVLHQOHVTXDOVWRWHVOHVSHUVRQHV
SXJXHQJDXGLUOHVGHPDQHUDOOLXUHVHJXUDLHQLJXDOWDW
'RVLTXHXOHVIRUFHVSHUTXªYHQHQGLHVPROWLQWHQVRVDPEDFWLYLWDWVSHUDWRWHVOHVHGDWVLSHUDWRWVHOVJXVWRV
(QVYHLHPDOVFDUUHUV
Isabel Martín Gómez
$OFDOGHVVD3DLSRUWD

%HQYROJXGHVYH±QHVLYH±QVGH3DLSRUWDHQOݰDWULGHOHV)HVWHV3RSXODUV«VGHQRX
XQKRQRUDGUH©DUPHDYRVDOWUHVSHUDGHVLWMDUYRVTXHJDXGLXGHODSURJUDPDFLµTXH
KHPHODERUDWGHVGHOD5HJLGRULDGH&XOWXUDLDPEODFROyODERUDFLµGHOHVUHJLGRULHV
GH3DUWLFLSDFLµ&LXWDGDQDLG(ݰVSRUWVSHUDOVGLHVYLQHQWVDOGݰDTXHVWPHV
&RP«VKDELWXDOGHVGHKHPWLQJXWPROWHQFRPSWHOݰRSLQLµLOHVSURSRVWHVTXH
OHVGLIHUHQWVDVVRFLDFLRQVDL[¯FRPDTXHOOHVSURSRVLFLRQVTXHODSREODFLµPLWMDQ©DQW
OHVDVVHPEOHHVSDUWLFLSDWLYHVHQVKDQIHWDUULEDUDPEQRP«VXQDLQWHQFLµIHUOHVQRVWUHVIHVWHVP«VSRSXODUVP«VSDUWLFLSDWLYHVLP«VGHPRFU¢WLTXHV
$TXHVWDGLQ¢PLFDDQ\UHUHDQ\GRQDHOVVHXVIUXLWV5HVXOWDWGݰDL[´«VSHUH[HPSOH
TXHGHOHVDFWLYLWDWVSURJUDPDGHVSHUDHQJXDQ\VµQSURSRVWHVGHODFLXWDGDQLD
LGHOHVDVVRFLDFLRQV$P«VDP«VOHVDVVRFLDFLRQVKDQSDUWLFLSDWHQODSUHSDUDFLµ
LGHVHQYROXSDUDQOHVDFWLYLWDWVGXUDQWODVHWPDQDGHIHVWHV
9XOOGRQDUOHVJU¢FLHVPROWVLQFHUDPHQWDWRWHVHL[HVHQWLWDWVLDWDQWHVSHUVRQHVTXHGHPDQHUDDQ´QLPDIDQSRVVLEOHFRPSOLUXQREMHFWLXWDQJUDWLFDQWFRP«VDFRQVHJXLUTXHOHVIHVWHVGH3DLSRUWDVLJXHQYHULWDEOHPHQWSRSXODUVL
KDJHQEDL[DWDOFDUUHU
*DXGLXOHVQRVWUHV)HVWHV3RSXODUVDPEHOJURFGHODOOXPLHOURLJGHODLQWHQVLWDWLTXHHOVYRVWUHVFRUVEDWHJXHQDOULWPHGHODP¼VLFDOHVWUDGLFLRQVODFXOWXUDOHVULDOOHVGHOD[LFDOODLHOVWURQVGHODSµOYRUD
6DOXW
Alberto Torralba Campos
5HJLGRUGH&XOWXUD

CLAVARIS DEL CRIST
DISSABTE 4

DIUMENGE 5

20.00 Benedicció de vehicles (cotxes, motos, bicis...)
Sorteig de regals entre els xiquets i les xiquetes
participants. Eixida des de c/ Santa Anna fins pl. Església
21.00 Concurs de paelles. C/ Antonio Machado

12.00 Missa del Santíssim Crist del Consol
Església de Sant Jordi

19.30 XXª Volta a Peu Infantil

Eixida i meta a la Pl. Blasco Ibáñez
Club Atletisme Paiporta

10.00 III Memorial billar a tres bandes Ramón Martí
Pl. Església de Sant Jordi, 7. Club de Billar Paiporta

11.00 Titelles: “La princesa o no”. Xalet de Català
19.00 Encontre de Batucades. Carrers del poble
19.00 Patinada Popular. Eixida Pl. Blasco Ibáñez
Club Patinatge de Velocitat Paiporta

20.00 Començament de l’activitat de les casetes
de festa. c/ Jaume I, entre c/ Torrent i Montcada
22.00 Sopar popular faixat
Inscripcions a l’Ajuntament de l’1 al 7 d’agost
c/ Jaume I

23.30 Revetlla popular: orquestra “La Bèstia”
c/ Jaume I

19.30 Entrada infantil de Moros i Cristians
Pl. Major. JCC Mores i Cristianes

10.00 Escalada al Rocòdrom
Jornada de portes obertes
Rocòdrom del Poliesportiu Municipal.
Club d’Espeleologia L’Horta

10.00 III Memorial billar a tres bandes Ramón Martí
Pl. Església de Sant Jordi 7. Club de Billar Paiporta

11.00 Taller de teatre infantil
Inscripcions a l’Ajuntament de l’1 al 7 d’agost
Auditori Municipal. Burumballa Teatre

11.00 Emociona’t en el camí de l’aventura
Pl. Major. Club Esportiu Handbol Femení ACASI

12.00 Inauguració de l’exposició
“El museu ix al carrer”
Museu de la Rajoleria

18.30 Taller de disfresses infantils, Moros i Cristians
Pl. Major. Comparsa Cristiana “La Nostra”

10.00 III Memorial billar a tres bandes Ramón Martí
Pl. Església de Sant Jordi, 7. Seu Club de Billar

11.00 Festa del Melonet: Confecció dels Melonets
Inscripcions a l’Ajuntament de l’1 al 7 d’agost
Placeta de La Font

19.30 Dansà en honor a Sant Roc
Pl. Església Sant Jordi. Portadors de Sant Roc

20.00 Casetes de festa
c/ Jaume I, entre c/ Torrent i Montcada
Associacions de la localitat

20.00 Torneig de Petanca per dupletes
Pistes del Club, Av. Francisco Ciscar. Club Petanca
Bonabola

20.00 IV Trofeu Benèfic Futbol“El Palleter”
Paiporta CF - At. Saguntino
Camp de Futbol El Palleter. Paiporta CF

20.00 Casetes de festa
c/ Jaume I, entre c/ Torrent i Montcada

20.00 La Festa a Casa. Albaes
Carrers del poble. JCC Mores i Cristianes

23.00 Nit de Sarau de folklore valencià
Placeta del Bollo, Antic Regne/Sant Francesc
So de Basi

23.00 Jove Rock 2018:
Machete en Boca i Riot Propaganda
c/ José Capuz amb Literat Azorín

21.00 Festa del Melonet: Cercavila
C/ Primer de maig, Pont Vell, Pl. Blasco Ibáñez,
Pare Jordi Maria, Sant Pasqual fins Auditori

21.00 II Edició del Concurs de Truita
Inscripcions a l’Ajuntament de l’1 al 7 d’agost
c/ Jaume I. Comparsa Cristiana “La Nostra”

23.00 Monòleg: “Posa’m un barrejat”
Pau Blanco. Pl. Soliera
00.00 Retreta dels Moros i Cristians
Carrers del poble, entre Pl. Xúquer i Auditori
JCC Mores i Cristianes

11.00 Festa infantil: “Recordem cantant i la màgia
per davant”. Taller de globoflèxia
Repartiment d’orxata
Jardins de Vil·la Amparo

20.00 Casetes de festa
c/ Jaume I, entre c/ Torrent i Montcada

20.00 Desfilada de les comparses de
Moros i Cristians
c/ Santa Anna, Primer de maig, Jaume I
JCC Mores i Cristianes

20.30 Ambaixada de comparses de Moros i
Cristians (amb interpretació de la llengua de signes
per a la comunitat de persones sordes)
c/ Jaume I, junt a l’Auditori Municipal
JCC Mores i Cristianes

23.00 Correfocs, Els Dimonis de Mislata
Pl. La Sénia, Sant Josep, Pelayo, Mestre
Serrano, Enrique Reig, José Capuz

00.00 Jove Rock 2018: Atzembla i Funkiwis
c/ José Capuz amb Literat Azorín

20.00 Casetes de festa
c/ Jaume I, entre c/ Torrent i Montcada

11.00 Parc Infantil de jocs aquàtics amb
festa de l’escuma
c/ Sant Joan de Ribera

11.30 Moguda Festera. Cercavila
Concentració en c/ José Iturbi. JCC Mores i Cristianes

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

20.30 Entrada de Capitanies
c/ Santa Anna, Primer de maig, Pont Vell, Pl. Blasco
Ibáñez, Jaume I, Mestre Palau. JCC Mores i Cristianes

21.30 Entrada de Moros i Cristians
c/ Mestre Palau, Jaume I, Pl. Blasco Ibáñez,
Pont Vell, Primer de maig, Santa Anna
JCC Mores i Cristianes

23.30 Jove Rock 2018: MSK, Frida i La Fúmiga
c/ José Capuz amb Literat Azorín

20.00 Casetes de festa
c/ Jaume I, entre c/ Torrent i Montcada

21.00 Processó de la Mare de Déu d’Agost
10.30 Degustació del “Guisat de Sant Roc”
c/ Sant Jordi. ALDIS

12.00 Missa de la Mare de Déu d’Agost
Església de Sant Jordi.
Clavariesses 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
23.30 Jove Rock 2018: Discomòbil
c/ José Capuz amb Literat Azorín

18.30 Jocs tradicionals. Pl. Xúquer
20.00 Taller i exhibició Lindy Hop. Pl. Casota. Pool Jazz

23.30 Concert de Sant Roc. Pl. Cervantes

08.00 Cercavila amb focs d’artifici

18.30 Cavalcada

Volta de la processó. Portadors de Sant Roc

12.00 Missa solemne de Sant Roc. Església de Sant Jordi
13.00 Benedicció i repartiment de pans
Església de Sant Jordi. Festers del Gos

14.00 Mascletà. Barranc de Xiva
19.00 Cavalcada de Sant Roc. Recorregut tradicional
22.00 Processó de Sant Roc. Volta de la processó
22.30 Ball tradicional. Placeta del Casino. Festers del Gos
00.00 Castell de focs d’artifici. C/ Montcada

A càrrec de la Banda Primitiva de Paiporta

Carrers del poble. Festers del Gos

21.30 Processó del Gos
Carrers del poble. Festers del Gos

22.00 Cremà del Gos i focs d’artifici
Placeta del Casino. Festers del Gos

Posa’t les
ulleres violeta
en les Festes
Populars

A les activitats tradicionals de les festes se sumen enguany un major nombre
d’esdeveniments infantils i esportius, així com un Jove Rock de quatre nits

Programació per a tots
els públics amb 53
activitats diferents
Les Festes Populars de Paiporta 2018 arriben carregades d’actes variats.
Del 10 al 17 d’agost, el poble es prepara per a disfrutar dels seus dies
grans. La Regidoria de Cultura ha donat veu a les associacions, que
tenen un paper fonamental en més de la meitat del programa
8QWRWDOGHDFWLYLWDWVFRQIRUPHQ
GHOSURJUDPDGHOHV)HVWHV
3RSXODUV/DSDUWLFLSDFLµGH
OHVDVVRFLDFLRQVHQODSURSRVWD
LODUHDOLW]DFLµGݰDFWLYLWDWVWRUQD
DVHUXQDW´QLFDGRPLQDQWHQHO
SURJUDPDLGHOVDFWHVHVWDQ
RUJDQLW]DWVSHUDVVRFLDFLRQVL
HQWLWDWVFLXWDGDQHVVHPSUHDPEHO
VXSRUWGHOݰ$MXQWDPHQWDPEWRWVHOV
PLWMDQVKXPDQVLHFRQ´PLFV
'ݰDFRUGDPEOHVFRQFOXVLRQVTXH
YDRIHULUOݰHQTXHVWDFLXWDGDQDGH
YDORUDFLµGHOHV)HVWHV3RSXODUVGH
VݰKDQUHIRU©DWOHVDFWLYLWDWV
LQIDQWLOV TXHHQJXDQ\HQVHUDQVHW 
LOHVHVSRUWLYHVTXHWDPE«HQVHUDQ
VHW
$P«VHVPDQWHQHQOHVWUHV
JDVWURQ´PLTXHVPROWHVGݰDTXHVWHV
DSURSRVWDGHOYH±QDWLHVUHIRUFHQ
OHVGHVWLQDGHVDOS¼EOLFMXYHQLO
(QDTXHVWVHQWLWHQJXDQ\SUHQ
XQJUDQSHVODTXDUWDHGLFLµGHO
-RYH5RFNIHVWLYDOJUDWX±WGH

FRQFHUWVTXHHQJXDQ\WDPE«LQFORX
XQDQLWGHGLVFRP´ELO(OFDUWHOO
LQFORXJUXSVFRPV5LRW3URSDJDQGD
0DFKHWHHQ%RFD$W]HPEOD
)XQNLZLV)ULGD/D)¼PLJDL06.
ݳ/DQRVWUDLQWHQFLµ«VPDQWLQGUH
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H[SOLFDHOUHJLGRUGH&XOWXUD
$OEHUWR7RUUDOEDݳ7DPE«GRQHP
OHVJU¢FLHVDOHVGHVHQHVGݰHQWLWDWV
LDVVRFLDFLRQVTXHVݰLPSOLTXHQHQ
OݰRUJDQLW]DFLµGݰHVGHYHQLPHQWVSHU
DOHVIHVWHV6HQVHDTXHVWHVOHV
IHVWHVTXHVµQGLYHUVHVO¼GLTXHV
LQFOXVLYHVLHQULTXLGRUHVQRVHULHQ
SRVVLEOHVݴKDDIHJLW7RUUDOED
ݳ0DQWHQLPWDPE«OݰLPSXOVSHU
UHSDUWLUHOVDFWHVGHOHVIHVWHVSHU
WRWVHOVEDUULVGHOSREOHSHUTXªD
FDGDFDUUHULDFDGDSOD©DQRWHQ
TXHHVWHPHQXQVGLHVHVSHFLDOVݴ
FRQFORX7RUUDOED

/D5HJLGRULDGݰ,JXDOWDWGH
Oݰ$MXQWDPHQWGH3DLSRUWDLQVWDOyODU¢
HQDOJXQHVGHOHVDFWLYLWDWVGHOHV
)HVWHV3RSXODUVXQ3XQW9LROHWD(V
WUDFWDGݰXQDFDUSDDPESURIHVVLRQDOV
HVSHFLDOLVWHVHQDWHQFLµGHGXEWHV
VREUHVLWXDFLRQVGHYLROªQFLDVH[XDO
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DOHVGRQHVUHJLVWUDWVHQIHVWHV
LFHOHEUDFLRQVKDQSRUWDWDOD
5HJLGRULDGݰ,JXDOWDWDSRVDUD
OݰDEDVWGHODFLXWDGDQLDDTXHVWSXQW
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PDU[DHQOHV)HVWHV3RSXODUVOD
FDPSDQ\DGHVHQVLEOLW]DFLµSHUOD
LJXDOWDWݯ3RVDݰWOHVXOOHUHVYLROHWDݰ
XQDLGHDTXHWUDVOODGDGHVGHID
DQ\VHOPRYLPHQWIHPLQLVWDLTXH
FRQYLGDDODFLXWDGDQLDDDGRQDUVH
LYLVLELOLW]DUOHVGLIHUHQWVYLROªQFLHV
TXHSDWHL[HQWRWHVOHVGRQHVWDPE«
DOVHVSDLVIHVWLXVLO¼GLFV

La campanya
#JoTrie millora
la seguretat
/HV)HVWHV3RSXODUVGH3DLSRUWD
FRPSWDUDQDPEXQHVWDQGGH
ODFDPSDQ\D-R7ULHHQIRFDGD
DPLOORUDUODVHJXUHWDWHQOHV
FRQFHQWUDFLRQVGHMRYHV$WUDY«V
GHMRFVGLJLWDOVH[SHULªQFLHV
LQWHUDFWLYHVLUHSDUWLPHQWGH
ݯPHUFKDQGLVLQJݰVݰRULHQWDU¢VREUH
HOVULVFRVGHOFRQVXPGݰDOFRKROL
DOWUHVVXEVW¢QFLHV/ݰHWLTXHWDSHUD
VHJXLUOHVQRYHWDWVHQ[DU[HVVRFLDOV
VHU¢DTXHVWD-R7ULH

Paiporta s’associa

Tyrius, nova seu i energies renovades
L’associació d’ames de casa Tyrius de Paiporta estrena local al carrer Doctor Cajal. La seua labor social arriba ja
a quasi 400 dones i homes que gaudeixen d’activitats diverses que, en les seues paraules, els “donen vida”
L’Associació Valenciana d’Ames de
Casa i Consumidors Tyrius organitza
activitats per a centenars d’ames de
casa de la província de València. El
grup porta més de 30 anys a Paiporta
i ho celebra amb l’estrena de la nova
seu al carrer Doctor Cajal.
El local, més ampli i millor condicionat, es va inaugurar amb la presència de l’alcaldessa del municipi Isabel Martín, i la regidora de Benestar
Social, Maribel Albalat, i la d’Hisenda, Beatriz Jiménez. Segons explica
la directora de l’associació, Consuelo
Tolmo, ja feia falta ampliar el local
perquè cada vegada s’associa més
JHQWMDVµQPHPEUHVLFRQHQ
a seguir sumant gent. L’Ajuntament
destina a Tyrius una subvenció anual
de 1.000 euros per a les seues activitats.
Tyrius porta poc més de tres dècades ideant tallers molt diversos, des
de manualitats com patchwork, tul,
o classes de pintura, tall i confecció,
ball i inclús viatges que preparen
totes les setmanes.
El grup està preparant noves activitats per a enguany, com per exemple
un club de lectura per a estimular
que la gent major llija i classes de
confecció de boixets. A més, totes les
peces que es confeccionen als tallers
de Tyrius s’exposen anualment en
una exhibició al Museu de la Rajoleria de Paiporta. La proposta d’oci i
distracció per a les ames de casa és
més ampla. Perquè no sols compta
amb tallers i classes, sinó que també

es fan berenars i jocs per a tota l’associació a la seua seu.
Moltes de les persones que acudeixen a aquestes trobades són
d’edats avançades amb diferents
SHUOVLSDVVDUWHPSVHQFRPSDQ\LD
d’amigues i amics signica molt per
a elles. La secretària de l’agrupació,
0DUL&DUPHQ7DUD]RQDDUPDTXH
aquestes activitats “donen vida” a
moltes dones.
Però no només dones participen
a Tyrius. Alguns homes també

s’animen a unir-se a les activitats,
especialment a les excursions, per a
les quals no fa falta pertànyer a l’associació. Es motiva així a centenars
d’ames de casa a mantenir-se actives
>> El nostre poble <<

i no passar les vesprades veient la
televisió a casa.
Tyrius col·labora amb freqüència
amb altres insitucions sense ànim
de lucre com Caritas o Creu Roja. La
seua tasca es nodreix de les
DSRUWDFLRQVGHOHVDOLDGHVLDliats a més d’allò que recapten amb
la venda de loteria i altres activitats
com sopars i subvencions. Tot i això,
GHPDQHQP«VQDQ©DPHQWSHUDFRQtinuar i ampliar la seua labor social.
La seu de l’Associació Valenciana
d’Ames de Casa i Consumidors
Tyrius està oberta entre setmana, de
dilluns a dijous, de 10.30 a 13 hores,
i a partir de les 17.00 hores de vesprada; i els dissabtes, també de vesprada. En temporada de classes, els
tallers es fan els dimarts.
Per a formar part de l’associació
només cal apropar-se durant aquest
horari, i amb una mensualitat d’un
euro es podrà participar en totes les
DFWLYLWDWV7RWHVDTXHVWHVHVQRWLquen o bé per un canal de difusió
de WhatsApp o mitjançant el panell
d’anuncis de la seu.
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L’Ajuntament liquida
el pressupost amb un
romanent de 6,8 milions
La situació dels comptes públics de Paiporta ha millorat radicalment els
¼OWLPVWUHVDQ\V$఼QDOVGHHVYDVDOGDUWRWHOGHXWHDPEHOVEDQFV
఼WDTXHVݰKDDFRQVHJXLWVHQVHDIHFWDUDOURPDQHQWSRVLWLXGHWUHVRUHULDL
DP«VDPELQYHUVLRQVDSURYDGHVLHQH[HFXFLµGHYRUDPLOLRQV

L’equip de govern de Paiporta va
donar compte de la liquidació del
pressupost de 2017, que té com
a resultat un romanent positiu de
tresoreria de 6,8 milions d’euros,
segons dades de les àrees d’intervenció i tresoreria.
Aquesta magnitud s’obté de la suma
de l’estalvi i el que li deuen entitats
externes al consistori.
D’acord amb l’explicació que va oferir la regidora d’Hisenda i Administració General, Beatriz Jiménez, la
major part del romanent, poc més de
quatre milions, correspon al superàvit d’enguany.
-LP«QH]YDTXDOLFDUOݰHVWDWGHOV
comptes de l’Ajuntament com a
“molt bons”, i va recordar alguQHV[LIUHVVLJQLFDWLYHVGHOEDODQ©
d’aquests quasi tres anys de mandat.
Així, la responsable econòmica
de l’Ajuntament va explicar que,
a l’arribada del nou govern, l’any
2015, hi havia 7 milions d’euros de
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romanent positiu de tresoreria, i 7
milions de deute.
Després de tres exercicis del govern
d’esquerres, hi ha un romanent
de 6,8 milions, s’han saldat els 7
milions de deute amb els bancs
heretats del PP, i s’ha pagat una expropiació d’1,8 milions. A més, s’han
aprovat diferents plans d’inversions
que sumen més de dos milions
d’euros, l’últim, de 400.000 euros,
centrat a recuperar patrimoni públic
i solventar els greus problemes de
manteniment de dependències municipals, així com condicionar nous
espais per a oferir més serveis a la
ciutadania. Al mes d’abril es va aprovar un nou pla d’Inversions Financerament Sostenibles d’1,5 milions.
Paiporta és, a més, “el poble de la
FRPDUFDDPEODSUHVVLµVFDOP«V
baixa, i paga als proveïdors a -3 dies,
OD[LIUDP«VHFLHQWGHVTXHHVFDOcula aquesta magnitud”, va concloure la regidora.
>> Paiporta <<

FGV projecta
un pas inferior
entre andanes a
l’estació
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) projecta la construcció
d’un pas inferior entre andanes dins
de l’estació de metro de Paiporta. El
nou pas se situarà prop de l’aparcament de vehicles annex a l’estació,
i el projecte es redactarà en els
pròxims mesos. Comptarà amb totes
les condicions d’accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda i, en
funció dels estudis tècnics, es decidirà el tipus de pas que serà, encara
que tot apunta que serà inferior.
/ݰ$MXQWDPHQWGH3DLSRUWDFRQDTXH
els terminis permeten que aquest
projecte compte amb dotació pressupostària per a poder executar-se el
pròxim any.
A més de la construcció d’un pas totalment segur entre andanes, FGV ja
KDFRPHQ©DWOHVREUHVGHWDQFDPHQW
de l’estació, actuació pressupostada
en 234.513,28 euros, amb un termini
previst d’execució de sis mesos i que
comporta el tancament de l’accés a
l’estació. D’aquesta manera, el pas
quedarà limitat exclusivament als
viatgers del metro.
L’alcaldessa Isabel Martín va mantenir una reunió amb el secretari
autonòmic d’Infraestructures, Josep
Vicent Boira, i el gerent d’FGV, Juan
Andrés Sánchez Jordán.
“Quan acabe aquesta actuació i el
tancament de l’estació, s’hauran

VROYHQWDWGHQLWLYDPHQWHOVSUREOHmes de seguretat que presentava
l’estació de Paiporta”, per la qual
passen un milió de viatgers cada any.
“Això -continua Martín- ens fa estar
satisfets després de molts mesos de
treball conjunt amb FGV i la ConseOOHULDTXHQDOPHQWKDQIUXFWLFDW
en una solució anhelada durant dècades per la ciutadania de Paiporta”.

Paiporta rep fons europeus per a
completar la xarxa de carrils bici
La Regidoria d’Urbanisme, Medi
Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Paiporta ha aconseguit la
concessió de 108.000 euros del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per completar la xarxa
de carril bici de la localitat. Aquest
SURMHFWHWDPE«SUHPHWU¢HQOOD©DU
la xarxa amb la resta de carrils bici
que uneixen Paiporta amb localitats
properes com Picanya, Benetússer,
Alfafar i Massanassa.
En total s’habilitaran vora 2.000
metres d’aquest tipus de via. Els

trams de carril bici que es podran
executar amb aquests 108.000 euros
de fons europeus de cohesió, junt a
OݰDSRUWDFLµTXHIDU¢Oݰ$MXQWDPHQWQV
a completar els 248.000 euros de tot
el projecte, en seran tres: El tram
del Camí del Mal Pas des del carrer
6DOYDGRU*LQHUQVDOQDOGHOWHUPH
municipal, al Camí de l’Assagador;
el Camí de les Vinyes del Marqués
QVDO&(,3-DXPH,LOݰDYLQJXGD
Montgó; i el tram de la carretera de
Benetússer i l’avinguda Camí de la
Pasqualeta, que unirà vies ciclistes ja

Enllumenat
P«VHసFLHQWL
ecològic a 26
carrers del nucli
antic
La Regidoria d’Urbanisme, Medi
Ambient i Sostenibilitat ha canviat
264 bombetes per grups òptics més
HFLHQWVGݰXQWRWDOGHFDUUHUVGHO
nucli antic de la localitat.
Les bombetes que s’han substituït
eren de tecnologia de vapor de sodi
d’alta pressió, que han passat a ser
JUXSV´SWLFV/('P«VHFLHQWVLTXH
per tant, disminueixen el consum,
estalvien diners i permeten reduir

existents. Ja està executada la unió
amb carril bici d’ambdós vores del
Barranc de Xiva a través del Pont
Nou, obra que també formava part
del projecte global.
L’ampliació de la xarxa de carril bici
per a completar la trama dins del
nucli urbà, així com les connexions
amb les localitats veïnes, era un dels
eixos principals del Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible (PMUS), que es
YDHODERUDUD3DLSRUWDGHVGHQDOV
de 2016 a maig de 2017, quan va ser
presentat i aprovat pel ple municipal.

Obres per
a renovar
les xarxes
d’aigua
les emissions de diòxid de carboni a
l’atmosfera.
Aquests canvis s’emmarquen dins del
pla de xoc de millora de l’enllumenat
de Paiporta, impulsat per la Regidoria
d’Urbanisme, i que suposarà a la seua
QDOLW]DFLµODUHQRYDFLµGݰXQV
punts de llum repartits per totes les
zones del poble, dels quals ja s’han
substituït més de la meitat.
>> El nostre poble <<

Al carrer Pare Jordi Maria, al
tram entre el carrer Ausiàs
March i Doctor Fleming, s’està
renovant la xarxa d’aigua potable i les instal·lacions existents.
Les obres d’ampliació de voreres i millora de la xarxa d’aigua
potable a diferents trams dels
carrers Sant Joaquim i Sant
5DPRQMDKDQQDOLW]DW
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Paiporta s’agermana amb la
‘daira’ sahrauí de Lemsid
Des des de juny, Paiporta està agermanada amb la ‘daira’ o localitat sahrauí de Lemsid, a la ‘wilaya’ o província
de Boujdour. L’acord està pensat per a enfortir els lligams fraterns, culturals i d’invercanvi
La ‘daira’ de Lemsid es troba a la
‘wilaya’ o província de Boujdour, on
viuen 150.000 sahrauís. Lemsid és
una de les últimes ‘daires’ creades
per a acollir a refugiats i refugiades,
i la seua població és la que major
ritme de creixement ha experimentat
els últims anys. L’agermanament entre Paiporta i aquesta ‘daira’ s’ha de
signar entre l’alcaldessa de Lemsid,
Embarka Bamajruta, i l’alcaldessa de
Paiporta, Isabel Martín.
Paiporta té una llarga història de
col·laboració amb el poble sahrauí.
De fet, es va sumar a la campanya

‘Vacances en Pau’ al 1996, té signat
un protocol de col·laboració amb
Apahu per a aquesta campanya, i
atén totes les demandes de pronunciaments de banda de l’entitat o les
delegacions sahrauís a València.
El protocol d’agermanament contempla una sèrie de punts enfocats a
estretir els lligams entre ambdues localitats, per a aconseguir i mantindre
l’harmonia, l’amistat i la solidaritat
entre els dos pobles. En primer lloc,
es dóna suport al poble sahrauí en la
seua “justa lluita contra l’expansionisme i l’agressió marroquina, així

Vacances en Pau amb Apahu

Han arribat a Paiporta 18 xiquets i
xiquetes sahrauís gràcies a la campanya ‘Vacances en Pau’ de la Federació d’Associacions de Solidaritat
amb el Poble Sahrauí (FASPS-PV) i
Apahu. Les criatures van ser rebudes
22 |

a l’Ajuntament per l’alcaldessa i la
resta de la corporació municipal, i es
troben actualment en plenes vacances a terres valencianes, on rebran
tractaments mèdics i se’ls cobriran
altres necessitats bàsiques.
>> Paiporta <<

com en el seu dret a l’autodeterminació”. El segon punt explicita el suport a les iniciatives tendents a “una
VROXFLµMXVWDSDF¯FDLGXUDGRUDGHO
FRQೊLFWHݴ$L[¯PDWHL[GHFODUDOD
“ferma decisió de mantindre vincles
de solidaritat, pau i benestar entre
pobles”. El protocol també estableix
cooperació en el desenvolupament
de relacions socioculturals, econòmiques i educatives, i d’intercanvi
entre els municipis.
Es procurarà també posar en marxa
activitats que fomenten les relacions,
entre els governs municipals.

Reconeixement
d’UNICEF com
a municipi aliat
de la infància
Paiporta ha estat reconeguda per
UNICEF com a localitat aliada en
la protecció dels drets de la infànFLD$L[¯KRDUPDOݰRUJDQLVPHHQ
una carta enviada al Ple Municipal.
Ara, l’Ajuntament ha de realitzar accions que seran auditades
per UNICEF per a convertir-se
en Ciutat Amiga de la Infància.
La primera d’elles serà avaluar
amb un estudi quina és la situació
global d’aquest sector de població,
i elaborar un pla local d’infància
i adolescència, a més de crear un
consell local de la infància que
done veu a les xiquetes i xiquets.

Tallers gratuïts
per a afrontar
els reptes de
l’educació

La Regidoria de Sanitat s’ha marcat el repte d’educar en salut a la joventut, però
també aplica mesures per a millorar la vida de les persones adultes

Sanitat aplica múltiples
mesures per a una ciutat
més saludable
Des d’enguany, Paiporta està adherida a la Xarxa de Ciutats Saludables.
Aquesta declaració se substancia en l’adopció de mesures que integren
i coordinen esforços de promoció de la salut i la prevenció de malalties i
addiccions, dirigides a tots els sectors poblacionals
Des de les competències que té
l’administració local en matèria de
sanitat es poden adoptar múltiples
mesures que milloren la qualitat de
vida. Amb aquest objectiu, al ple
de gener es va aprovar a iniciativa
de la Regidoria de Sanitat l’adhesió
de Paiporta a la Xarxa de Ciutats
Saludables, a l’Estratègia Nacional
de Salut del Ministeri de Sanitat, i a
la Xarxa Valenciana de Salut.
Lluny de ser un acte simbòlic,
aquestes adhesions porten aparellades accions que ja estan en marxa:
la Unitat de Prevenció Comunitària
de Conductes Addictives (UPCCA),
que té com a objectiu la promoció
de la salut i la prevenció d’addiccions. També realitza un treball de
perspectiva promotora de salut, en
contacte constant amb altres àrees
municipals per a la promoció i, també, de la salut emocional i relacional
de les persones.

L’estratègia de Paiporta és global i
va més enllà, ja que inclou la coordinació dels agents socials i sanitaris.
El consum de tabac, alcohol i altres
drogues, la inactivitat física en el
WHPSVOOLXUHLHOFRQVXPLQVXFLHQW
de fruites i verdures són patògens
FRQGXFWXDOVTXHLQೊXHL[HQQHJDtivament. L’educació per a la salut
és l’estratègia bàsica per a aconseguir el canvi d’actituds necessari.
Paiporta desenvoluparà també un
mapa d’actius de salut amb els serveis amb què ja compta el municipi
i crearà una mesa de coordinació
intersectorial. Dins d’aquesta estratègia s’inclouen els ‘Tallers per
a l’envelliment actiu’, i la formació
de personal municipal en Suport
Vital Bàsic (SVB) i manipulació del
GHVEULOyODGRUTXHDOFRVWDWGHOD
instal·lació dels aparells, ha aconseguit que Paiporta siga una ‘Ciutat
Cardioprotegida’.
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Amb l’objectiu d’ajudar a l’educació dels i les menors, la Unitat de
Prevenció Comunitària de Conductes
Addictives (UPCCA) de la Regidoria de Sanitat ha posat en marxa
enguany el programa ‘En família:
educar per a la vida’. Aquesta formació oberta i gratuïta a la qual varen
assistir desenes de persones va estar
pensada per a enfortir el paper de
pares i mares en la prevenció i l’educació dels i les menors.
‘En família: educar per a la vida’ es
va dividir en quatre sessions en les
quals es varen abordar temàtiques
com ‘La pràctica de la intel·ligència
emocional’, ‘Escenaris de desenvolupament’, ‘La comunicació positiva’ i
ݯ/DUHVROXFLµGHFRQೊLFWHVݰ
Per tal de facilitar l’assistència del
màxim nombre de persones, l’Ajuntament va oferir un servei gratuït de
ludoteca amb tallers simultanis per a
xiquetes i xiquets, que varen tindre
la mateixa temàtica de les sessions
per a mares i pares.

Arriba al Centre
de Salut de
Paiporta el
projecte ACTIVA
El Centre de Salut de Paiporta
oferirà en breu el projecte ACTIVA,
promogut pel departament de Salut
València-Hospital General. Aquest
projecte consisteix a formar grups de
gimnàstica, amb tutors que són els
mateixos pacients. L’èxit d’ACTIVA es
basa en la idoneïtat de l’exercici físic
adaptat per a tractar un bon nombre
de dolències.
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El Ple d’Escoles permet avançar
cap a les rutes escolars segures
L’Ajuntament de Paiporta ha constituït el Ple d’Escoles, on participen representants de totes les escoles i
instituts de la localitat. La segona sessió va comprometre al consistori i la comunitat escolar en el treball
conjunt pels camins escolars segurs, rutes que facilitaran l’accés als centres per mitjans més sostenibles.
El repte és important i complex, i
l’objectiu, ambiciós. Per això, des de
l’Ajuntament i els centres es treballa
conjuntament per tal de constituir
aquestes rutes que, a més de promoure la sostenibilitat, tenen altres
QDOLWDWVHGXFDWLYHVFRPSURPRXUH
OݰDXWRQRPLD/DPHWDQDO«VGHVHQYROXSDUDTXHVWHVUXWHVTXHSHUPHtran a xiquets i xiquetes acudir a
l’escola de manera sostenible, sense
cotxe, per uns itineraris amb un trànsit mínim, ben senyalitzats, traçats i
dissenyats perquè puguen ser utilitzats pel màxim d’alumnes possible.

El Ple Escolar és l’òrgan participatiu
FRQVWLWX±WSHUDSRUWDUHQGDYDQWHO
projecte, i està presidit per l’alcaldessa, Isabel Martín, acompanyada
per Toni Torreño, entre altres memEUHVGHOݰHTXLSGHJRYHUQLSHUVRQDO
tècnic municipal implicat, com és
l’arquitecte o la responsable de mobilitat de la Policia Local.
L’Ajuntament s’ha compromés a
treballar en un pla de millora de
l’entorn urbà, amb actuacions sobre
desenes de carrers, i a prioritzar les
REUHVVREUHOHVYLHVTXHHVGHWHUminen que seran camins escolars

Tornen les
Trobades amb
l’Alcaldessa

Paiporta analitza
el seu moviment
associatiu

Després de l’estiu es reprendran les
Trobades amb l’Alcaldessa i l’Equip
GH*RYHUQOHVDVVHPEOHHVFLXWDGDnes per barris que permeten a la la
població fer arribar les seues demandes a les regidores i regidors directament. Des de principis de 2017,
TXDQHVYDQFHOHEUDUOHVSULPHUHV
WUREDGHVODLQLFLDWLYDGHOD5HJLGRULD
de Transparència, Modernització i
3DUWLFLSDFLµ&LXWDGDQDKDYLVLWDWWRWV
els barris, des d’on es constituïren
els Grups de Seguiment de les propostes. Algunes d’aquestes peticions,
FRPOD]RQDYHUGDGH6DQW5DPRQ
ODPLOORUDGHYRUHUHVLFDUUHUVROD
UHIRUPDGHO&HQWUH-RYHYHXUDQOD
llum en breu.
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segurs. A més, s’instal·larà mobiliari
urbà que faça les rutes més amables. En resposta a les peticions de
OݰDOXPQDWHVW¢HQUHGDFFLµXQDQRYD
ordenança de mobilitat que reduirà
ODYHORFLWDWHQDOJXQVFDUUHUVQVD
20 o 10 quilòmetres per hora; s’estudia la instal·lació de radars pedagògics amb emojis, i es contemplen
DOWHUQDWLYHVGHWUDQVSRUWFROyOHFWLX
0HQWUHVTXHHOMRYHQWGH3DLSRUWDKD
de determinar quins seran els camins
escolars segurs, i ha de començar a
pensar en com promourà el coneixement i l’ús d’aquestes rutes.

8QDYLQWHQDGHUHSUHVHQWDQWVGHO
teixit associatiu local assistiren a
una trobada d’anàlisi, en què tamE«YDUHQSDUWLFLSDUOݰDOFDOGHVVDGH
Paiporta, Isabel Martín, i el regidor
de Transparència, Guillem Montoro.
Aquesta tenia com a objectius analitzar la situació de les associacions
paiportines, conéixer les seues necessitats i establir un pla de treball
FRP¼(VYDDYDQ©DUHQODGHWHFFLµ
d’amenaces, oportunitats, fortaleVHVLGHELOLWDWVTXHLQೊXHL[HQHQHO
dia a dia de les associacions i en la
consecució dels seus objectius per a
dissenyar les polítiques del futur.
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Els nostres instituts,
entre els 20 millors
Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) han revelat el gran nivell de
l’alumnat de Paiporta, un triomf de tota la comunitat educativa
Els Instituts d’Educació Secundària
(IES) Andreu Alfaro i La Sénia de
Paiporta es posicionen com a onzé i
YLQW«DPEPLOORUVQRWHVHQOD3URYD
Gݰ$FF«VGHOD8QLYHUVLWDW 3$8 DOD
Comunitat Valenciana, segons l’inforPHRFLDOGHOD&RQVHOOHULDG(ݰGXFDFLµ,QYHVWLJDFLµ&XOWXUDL(VSRUW
D’acord amb aquestes dades, l’Andreu Alfaro té el tercer millor resultat d’entre tots els instituts públics
del territori, mentre que La Sénia ha
TXHGDWHQHOQRY«OORF
(QDTXHVWOݰ$QGUHX$OIDURYD
presentar un total de 37 estudiants i
HVWXGLDQWHVDOD3$8GHOVTXDOVYDQ
DSURYDUWRWVDPEXQDPLWMDQDGH
7,636 sobre 10 en la fase obligatòria.
Només difereixen en 0,4 punts de
l’institut amb la millor nota. La mitjana de l’expedient de l’estudiantat de

Batxillerat a l’institut de Paiporta és
de 7,618.
'H/D6«QLDHVYDQSUHVHQWDUDPE
ª[LWDOXPQHVWRWVDPEDSURYDWL
amb una mitjana de 7,483. Encara
TXHOHVVHXHVQRWHVGHOD3$8YDQ
ser lleugerament més baixes, la nota
mitjana de Batxillerat a La Sènia
és de 8,311. L’alumnat de l’institut
paiportí supera en aquest aspecte a
alguns dels 10 millors de la llista.
Els dos instituts de Paiporta es colen
així entre els 20 primers de la llista
i experimenten una millora espectacular, ja que en tan sols un any han
passat de les posicions 217 (IES La
Sènia) i 266 (IES Andreu Alfaro) als
llocs d’honor del rànquing. Els resultats demostren el bon treball realit]DWSHUWRWDODFRPXQLWDWHGXFDWLYD
en el seu conjunt.

Centre

Titul.

Localitat

Exp.

PAU

7RUUHQRYD

Conc.

Betxí

8,981

8,042

0LUDOYHQW

Conc.

Betxí

9,101

8,022

lES DeCox

Públic

Cox

7,746

8,020

Edelweiss

3ULYDW

Godella

8,226

7,995

lES Las Lomas

Públic

Alacant

9,773

7,853

San Pablo CEU

Conc.

Montcada

8,297

7,835

Lledó l. School

3ULYDW

Castelló

7,803

7,811

Palma

Conc.

Paterna

7,716

7,779

Gençana

Conc.

Godella

7,873

7,772

*XDGDODYLDU

Conc.

València

8,383

7,640

lES A. Alfaro

Públic

Paiporta

7,618

7,636

lES F. i Guardia

Públic

València

8,057

7,629

Newton College

3ULYDW

Elx

8,149

7,617

lES P. Flamenca

Públic

Orihuela

7,839

7,610

Mas Camarena

3ULYDW

Paterna

8,275

7,609

N. S. Del Carmen

Conc.

Elx

7,717

7,600

lES Las Espeñetas

Públic

Orihuela

8,176

7,594

El Vedat

Conc.

Torrent

7,977

7,525

lES F. Montseny

Públic

Burjassot

8,195

7,495

lES La Senia

Públic

Paiporta

8,311

7,483

El Bus de la
llengua visita
Paiporta
Més de 400 alumnes gaudiren dels
WDOOHUVMRFVLDFWLYLWDWVGHO%XVGHOD
OOHQJXDODLQLFLDWLYDLWLQHUDQWGHOD
conselleria d’Educació per a promouUHHOYDOHQFL¢TXHYDIHUSDUDGDD
Paiporta. A més del públic general,
YDGLVIUXWDUGHOEXVDOXPQDWGH/D
Inmaculada, l’IES La Sènia i els CEIP
Jaume I, L’Horta i Ausiàs March. El
FRQVHOOHU9LFHQW0DU]¢YDYLVLWDUHO
bus, situat a la Plaça Major.

Innovació educativa del CEIP
/ݰ+RUWDHQHOIHVWLYDOGHసGHFXUV
Les diferents escoles paiportines han
celebrat aquest mes de juny els seus
IHVWLYDOVGHQDOGHFXUVLJUDGXDFLRQVGHOVGLIHUHQWVQLYHOOV0ROWV
dels centres paiportins han coronat
SURMHFWHVGݰLQQRYDFLµHGXFDWLYD
6µQHOVFDVRVGHO5RVD6HUUDQRTXH
YDUHSUHVHQWDUXQD´SHUDLHO&(,3
L’Horta. En aquest últim, l’alumnat
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GHVLV«GH3ULP¢ULDYDUHQHODERUDU
un musical, en un treball realitzat
durant mesos en l’àrea de música.
/HV[LTXHWHVL[LTXHWVYDUHQWULDUXQ
FRQWHݯ/DEHOODGRUPHQWݰLHOYDUHQ
DGDSWDUDOYDOHQFL¢LDODVHXDLQWHUSUHWDFLµ(OUHVXOWDWYDVHU&ݯDUROLQDݰTXHYDREWLQGUHXQJUDQª[LWHQ
les tres representacions celebrades.
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La Finestra de Paiporta

Universitat de Majors. L’Ajuntament continua col·laborant amb la Universitat de Majors de Florida UniverVLW¢ULD/DLQVFULSFLµHVW¢REHUWDQVDOGHVHWHPEUH

Setmana cultural del CFPA. El Centre de Formació de
Persones Adultes (CFPA) ha viscut la setmana cultural,
amb activitats com l’exposició de l’Associació d’Alumnes.

Concurs de ‘Booktrailer’. Dins de Llenguaviva, l’alumnat paiportí va demostrar amor per la lectura i talent en
l’edició de vídeo en el concurs de ‘Booktrailer’.

Nou arbrat per als parcs. La Regidoria d’Urbanisme,
Medi Ambient i Sostenibilitat ha plantat nous arbres per a
augmentar les zones d’ombra als parcs de Paiporta.

Banda Primitiva i Unió Musical. La bandes de música han renovat els convenis amb l’Ajuntament, que
GHVWLQDU¢DFDGDVFXQDGݰHOOHVHXURV

Premi a la solidaritat. L’Ajuntament de Paiporta fou una
de les institucions guardonades en la Gala Solidària de
Creu Roja Horta Sud d’enguany per la seua col·laboració.

Erasmus+. ([SHUWVGHFHQWUHVHGXFDWLXVHVUHXQLUHQ
a Paiporta en la primera jornada d’intercanvi d’experiències en projectes europeus Erasmus+.

Teatre. La Companyia de Teatre Lliure de Paiporta va guanyar tres premis, inclòs el de millor interpretació masculina,
a José Ferrandis, en el Certamen Internacional de Calp.
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Tallers als horts urbans. Els tallers formatius han
continuat en els últims mesos als horts urbans i socials,
que acaben de tancar un nou període d’adjudicació.

Escola Valenciana. L’Ajuntament ha renovat el conveni
de col·laboració amb Escola Valenciana, que té com a objectiu la promoció del coneixement i l’ús del valencià.

Conveni amb l’APIP. L’Ajuntament ha renovat el conveni amb l’Associació de Polígons Industrials (APIP) per
a potenciar el teixit industrial i l’ocupació al poble.

Prevenció de caigudes Desenes de persones majors varen participar en el taller gratuït de prevenció de caigudes
organitzat per la Regidoria de Benestar Social.

Petanca. El Club Recreatiu de Petanca Jubilats Paiporta
va celebrar l’entrega anual de trofeus amb l’assistència de
les persones associaciades i l’alcaldessa, Isabel Martín.

Noves Falleres Majors. Daniela Pérez Valero i Raquel
Otís Maestro foren proclamades noves Falleres Majors de
3DLSRUWDHQOݰDFWHFHOHEUDWDOݰ$XGLWRULHOGHMXOLRO

Neteja amb aigua a pressió. ESPAI continua amb
les seues rondes setmanals de neteja a pressió dels
carrers, en una roda que abarca tot el poble.

El Cor de la Unió, a Itàlia. Convidats per la Coral de
San Casciano in Val di Pesa, a la Toscana, el Cor de la Unió
va oferir a terres italianes un repertori molt treballat.

>> El nostre poble <<
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#DescObrimPaiporta

L’Horta de
Paiporta,
en una
situació
límit
El treball de l’Observatori
Ciutadà de l’Horta de Paiporta
revela que tan sols la meitat
de la poca superfície que
queda està conreada, i el 45
per cent es dedica a usos no
agraris. Aquesta ferramenta
SDUWLFLSDWLYDKDUDGLRJUD఼DWHO
patrimoni natural del poble.
A l’Horta Sud hi ha moltes infraestructures que fan que aquesta estiga
en pitjors condicions que la part nord
del Túria. Per això, per a millorar el
seu estat, s’han d’iniciar diferents
programes de conscienciació que
donen a conéixer el territori, entre
d’altres mesures. Aquestes són algunes de les conclusions que s’extrauen
de l’estudi que l’Observatori Ciutadà
de l’Horta ha realitzat durant quatre
mesos a l’horta de Paiporta, i que es
donarà a conéixer en la seua totalitat
en breu.
La Regidoria d’Urbanisme, Medi
Ambient i Sostenibilitat, junt amb
la plataforma Per l’Horta, van crear
aquesta ferramenta de participació
ciutadana basada en el recull de
dades dels elements que conformen
el paisatge de l’horta. Amb ferramentes informàtiques de geolocalització
s’han estudiat sis de les set partides
del terme: Cotelles, Pasqualeta,
Nové, Alqueria Mina, Pla de Sant
Joaquim i El Racó. I les conclusions
revelen que tan sols la meitat del poc
terreny conreable de Paiporta està
treballat. La resta té altres usos.
L’observatori té un doble objectiu.
D’una banda, conéixer l’estat actual
de l’àrea de l’horta a partir de les
dades arreplegades, en relació a usos
del sòl, vegetació, construccions,
elements hidràulics...
I d’altra banda, suposa una eina de
sensibilització perquè la gent que
ha participat en el projecte poguera estimar i defensar l’horta d’una
manera més conscient. La tasca de
l’observatori estarà a l’abast de tota
la ciutadania pròximament.
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Opinió
Portaveus dels grups polítics municipals

Pep Val

Mª Isabel
Albalat

Alberto Torralba

Portaveu Compromís

Portaveu PSPV-PSOE

Portaveu PODEU

paiporta@compromis.net

misabelalbalat@paiporta.es

albertotorralba@paiporta.es

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.

Vicente Ibor

José Antonio
Salvador

Portaveu Partit Popular

Portaveu Ciudadanos

vicenteibor@paiporta.es

paiporta@ciudadanos-cs.org

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

Doble vara de medir en el tripartito
A unos pocos meses de las próximas
elecciones locales, es conveniente
preguntarse qué hubiera pasado si la
nefasta y caótica gestión de gobierno de Isabel Martín y sus sumisos
socios la hubiera perpetrado otro
gobierno de signo distinto. ¿Qué
habría pasado si una Alcaldesa y
su Concejala de Hacienda hubieran
estado imputadas por delitos de
prevaricación durante meses sin
dimitir?, ¿y si hubiesen mentido diciendo en Pleno que la acción penal
contra ellas estaba archivada?. ¿Qué
hubieran dicho desde la oposición
si por una negligencia y falta de
previsión absoluta nuestros vecinos
se hubieran quedado sin piscina en
pleno mes de julio?, ¿o si otro gobierno hubiera prohibido por decreto
las actividades culturales que no le
gustaban, en este caso los toros, el
WLUR\DUUDVWUHRHVWDVYHFLQDOHVSURfundamente arraigadas en Paiporta?.
Lo cierto es que el caos y la negligencia política reinan en nuestro
Ayuntamiento dirigido por Martín y

allegados. La atención a los ciudadanos es pésima, se estropea el ascensor y lleva tres meses sin funcionar
impidiendo el acceso a las personas
con movilidad reducida a las plantas superiores de lo que debería
ser la casa de todos, no se tratan
adecuadamente las plagas y nuestro
pueblo se llena de cucarachas, ratas
y mosquitos, se contrata personal
público por motivos ideológicos y a
cargo de todos los vecinos y, por si
fuera poco, se dirigen los plenos de
manera autoritaria y represiva dando
y quitando palabras de manera
arbitraria cuando no interesa a la
“alcaldísima” lo que se está diciendo.
Los incumplimientos del tripartito son ya escandalosos. No tiene
sentido convocar en asamblea a
las asociaciones para decidir soEUHODVHVWDVSDWURQDOHV\OXHJR
ignorar todo lo que se ha decidido
y transmitido si no coincide con la
voluntad del equipo de gobierno.
¿Dónde están los presupuestos
participativos?, ¿si es verdad que
>> El nostre poble <<

hay superávit y se ha pagado la
deuda por qué no se baja el IBI y el
resto de impuestos municipales?,
¿por qué no se apoya la petición del
33SDUDSODQLFDUXQQXHYR&HQWUR
de Salud auxiliar al actual o para la
construcción de un nuevo Colegio?,
¿por qué se rechaza la petición del
PP para que la entrada a la piscina
sea gratuita al menos durante este
verano, para compensar la ineptitud
de Martín en su construcción?.
Las pasadas elecciones el PP fue el
partido más votado, pero por un pacto vergonzoso están gobernando los
perdedores, y lo están haciendo de
forma sectaria, autoritaria, negligente y de espaldas a los vecinos. Pronto
nuestro pueblo volverá a decidir en
las urnas y nosotros no faltaremos a
esa cita para recuperar para todos la
coherencia y la sensatez. Con nuestra experiencia y nuestra capacidad
para aprender de los errores propios
y ajenos no os defraudaremos.
Grupo Municipal PP
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Paiporta, en el mapa de la bona gestió
Ha costat tres anys de treball
intens posar Paiporta en el mapa
dels pobles ben gestionats, amb
l’economia sanejada i amb unes
polítiques socials i educatives capdavanteres. Hem esborrat Paiporta
per sempre del mapa de la corrupció en què l’havia situat el PP.
$TXHOOD3DLSRUWDࢳGHVWLQDFLµWXrística dels capos de la corrupció
YDOHQFLDQDGHO33ࢳMDTXHGDOOXQ\/D
visità Rafael Blasco abans d’acabar
en la presó de Picassent per haver
furtat els diners que la cooperació
valenciana destinava al tercer món.
També la visitava Cotino, que venia
a sopar a les festes populars. Ara
no. Ell i el seu germà estan preparant les seues defenses per haver-se
dedicat, entre moltes coses fosques,
al blanqueig de capitals. Tampoc
passeja ja Serafín Castellanos pels
nostres carrers. Va de jutjat en
jutjat donant comptes, imputat en
múltiples causes de malversació.

Per sort lluny queda aquella negra
etapa. Ara Paiporta és en un altre
mapa, que representa un poble més
diàfan, just, solidari i amable. En
sentim orgull perquè en menys de
tres anys hem passat de deure als
bancs 6’7 milions d’euros a tindre
deute zero; perquè els nostres
proveïdors saben que en aquest
poble responsable els paguem abans
dels 30 dies que marca la llei... Hem
ampliat serveis i hem augmentat la
despesa social, al mateix temps que
tanquem cada exercici amb romanents positius de tresoreria de més
de 6 milions. I ho hem aconseguit
licitant amb pública concurrència per
obtindre les millors ofertes econòmiques. Gestionem amb l’entusiasme
de servir al poble, no deixem escapar cap subvenció i controlem cada
cèntim del pressupost municipal.

nous parcs infantils; a executar la petició històrica de zona verda del barri
de Sant Ramon; a remodelar carrers
i fer-los més accessibles per a persones amb mobilitat reduïda... I, amb
bona gestió i subvencions, estem connectant la xarxa actual de carrils bici
amb els pobles de la nostra comarca!
Totes estes accions les hem dutes
endavant sense pujar impostos en els
tres anys i, inclús, introduint boniFDFLRQVVFDOVSHUDOHVSHUVRQHV
que tenen menys. Paiporta es troba
entre els pobles de la comarca
DPEODSUHVVLµసVFDOP«VEDL[D.
Sí, ho podem dir ben alt: els governs
de Compromís sabem gestionar els
diners públics. I situem els nostres
pobles en el mapa de la bona gestió.
Bones festes i bon estiu!

Amb eixos estalvis escometem cada
any inversions importants. Enguany
destinarem 1’5 milions d’euros a fer

Compromís per Paiporta

Un gobierno socialista
Después de años de gobiernos
del PP, donde la corrupción se
asentó sistemáticamente en las
instituciones, tenemos un nuevo
gobierno en España, un gobierno socialista sólido que afronta
los grandes retos de nuestro
país. Un gobierno que escucha a la
ciudadanía y que está devolviendo
la dignidad a las Instituciones.
Los objetivos prioritarios que se
ha marcado este nuevo gobierno
y que ya está poniendo en marcha
son: ampliar derechos, blindar
la atención a la dependencia,
recuperar la universalidad de la
sanidad pública, garantizar la
igualdad salarial, incrementar la
lucha contra la violencia de género
y cumplir con los pensionistas
eliminando el copago farmacéutico y aumentando las pensiones.
Otras propuestas que ha planteado
el PSOE son mejorar la cobertura de parados de larga duración
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con una partida de 1.200 millones anuales, y la creación de dos
nuevos impuestos para lograr
la sostenibilidad del sistema de
pensiones: uno a las transaccioQHVQDQFLHUDV\RWURGHFDU£Fter extraordinario que gravaría
ORVEHQHFLRVGHODEDQFD
También eliminará el peaje de
las tres autopistas cuyo plazo de
concesión concluye este año y el
que viene, entre ellas la AP-7.
Ya es hora de que la recuperación económica se note en
la ciudadanía. Los socialistas
aumentaremos el salario mínimo
interprofesional y revertiremos
los recortes del PP que tanta
desigualdad han generado.
El PSOE es el partido que siempre ha hecho avanzar nuestro
país, avanzar en derechos y
libertades, siempre de una
manera ordenada y responsa-
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ble. Somos quienes cambiamos
las cosas a mejor, quienes escuchamos a la sociedad y ofrecemos
soluciones reales a los problemas.
Las y los socialistas de Paiporta
queremos un pueblo donde las
personas sean el centro de la
política, donde el respeto, el diálogo y el consenso sean la forma
de tomar decisiones, avanzando
en libertades sin exclusiones.
Recientemente el PSOE de Paiporta, ha realizado algunos cambios:
Maribel Albalat es la nueva
Secretaria General del PSOE y
también ha asumido las funciones de portavocía del grupo
socialista en el Ayuntamiento.
Con ella al frente, el partido socialista aspira a gobernar en nuestro
pueblo. Contamos con vosotros y
vosotras para llevar a cabo nuestras propuestas y hacer realidad
en Paiporta que las personas sean
el centro de nuestras políticas.

L’esperit del 15-M és cosa de totes i tots
El nostre grup polític és el resultat de la plataforma electoral que
es va crear a les passades eleccions municipals amb la intenció
de recollir les inquietuds de tot
l’espai polític de l’esquerra amb un
objectiu clar, corregir les desigualtats i la degradació del benestar
social existents en aquest poble
conseqüència de les malifetes de 8
anys de PP al nostre Ajuntament.

aquest mateix BIM a les planes
de Cultura, fonamentalment.

Amb un regidor i una regidora i amb govern compartit amb
dues forces progressistes més
Gݰ¢PELWORFDOKHPLQೊX±WGH
debò en revertir en gran part
aquella dolenta situació, però
encara queda molt per fer.

Per tant, aquest article el destinarem, en gran mesura, a informar-vos d’un aspecte molt important i determinant en el futur del
benestar social de Paiporta. Com
sabeu, dins de pocs mesos, hi haurà
al nostre poble eleccions municipals. A nivell estatal i autonòmic
hi ha una clara intenció de tornar
a formar plataformes electorals
compostes per gent de Podemos,
Esquerra Unida, ecologistes, feministes, animalistes... Plataformes
al més pur estil PODEU-PAIPORTA, el qual va ser avantguardista,
probablement, en l’àmbit estatal.

En aquest espai de text no relacionarem totes les metes aconseguides i totes les que encara
manquen per aconseguir, ja ho
estem fent a altres mitjans com
ara les “Assemblees Ciutadanes”,
la revista “Informa PODEU” o

Cadascuna de les formacions
implicades compta amb les seues
DOLDGHVLDOLDWVSHU´«VODQRVWUD
senyal d’identitat, amb el més
pur esperit del 15-M, comptar a
més a més amb un ample suport
social a l’hora de participar en la

confecció del programa electoral
i a l’hora de decidir, democràticament, quines i quins compondran les nostres candidatures.
És per tot això que, des de PODEU-PAIPORTA, fem una crida
a totes les persones vinculades
D3DLSRUWDLDPEDQLWDWSRO¯tica a les nostres formacions
perquè, d’alguna manera, ens
facen arribar les seues inquietuds i grau de disponibilitat.
Entre totes i tots hem de fer una
avaluació seriosa d’on venim, on
VRPLQVRQYROHPDSOHJDU
Sols ens resta, com no podria
ser d’altra manera, desitjar-vos
que gaudiu de les Festes Populars ‘18 que per totes i tots
vosaltres hem programat des
de la Regidoria de Cultura.
Salut,
albertotorralba@paiporta.es
mteresaverdu@paiporta.es

Mejor consensuar que prohibir. Mejor unir que
separar
Un gobierno es responsable de dar
ejemplo de convivencia y tolerancia. Lo eligen todos los ciudadanos, no solo uno de los bandos.
En Paiporta se han acabado las
tradiciones que no son del gusto
de Compromís(Coalición de “Bloc
Nacionalista Valencià”), Psoe
y Podeu. No traen a Paiporta a
quien no sea de su línea ideológica, hacen de menos a asociaciones de vecinos y actos religiosos.
Hicieron un pacto de perdedores
y se tomaron la revancha, cuando en Paiporta cabemos todos.
En Ciudadanos no queremos dos o
más bandos, no se trata de vencer, sino de convencer; creemos
en la convivencia, no en crear
discordia donde no la había.
Pedro Sánchez gobierna ahora
España con “minoría absoluta”,
apoyado por separatistas, Com-

promís, Podemos y Bildu. El nuevo
presidente prometió no pactar con
ellos y mintió. Prometió elecciones y
mintió de nuevo. Dijo que no gobernaría a cualquier coste y que poco
ha tardado en pagar los favores…
Pero la relación de los que se dicen
progresistas con los proetarras no
debería sorprender a nadie. En
Valencia capital, el ayuntamiento ha
cedido un muro junto al Botánico
para apoyar a los 25 cobardes de
Alsasua, que dieron una paliza a dos
guardias civiles y a sus mujeres.
Lo cedió a pesar de la oposición del Colectivo de Víctimas
del Terrorismo y la moción de
urgencia de Ciudadanos.
ETA está desmantelada, pero el
nacionalismo sigue ahí, alimentado por el odio. El señor Ribó
mandó a la Policía Nacional para
evitar que pintasen ese muro de
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blanco. Un muro de la vergüenza
en la capital del Turia, para apoyar a los nacionalistas violentos.
“Por mi vida han galopado todos los
corceles amarillentos del Apocalipsis, la revolución y el hambre, la inೊDFLµQ\HOWHUURUODVHSLGHPLDV\OD
emigración; he visto nacer y expandirse ante mis propios ojos, las grandes ideologías de masas: el fascismo
en Italia, el nacionalsocialismo en
Alemania, el bolchevismo en Rusia y,
sobre todo, la peor de todas las pestes: el nacionalismo, que envenena
ODೊRUGHQXHVWUDFXOWXUDHXURSHDݴ
Stefan Zweig.
Y aquí seguimos 76 años después. Sin haber aprendido nada.
Paiportins, nosaltres anem a
treballar pel diàleg i el consens. Vos desitgem unes bones
festes i un bon estiu al costat
de la gent que més voleu.
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