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Un pressupost de 14,7 milions on
pugen benestar, cultura i educació
El govern format per Compromís, PSPV-PSOE i Pod-EU aprova en el ple extraordinari del 14 de desembre els
comptes per a 2018, on es continua en la línia encetada en 2015 de prestar millor servei a la ciutadania
L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat
en el ple extraordinari de desembre
un pressupost de 14.665.322,16
euros que manté l’aposta pel benestar social, l’educació i la cultura. Els
comptes per a 2018 són els primers
que afronta el consistori sense deutes amb els bancs des de fa més de
20 anys. L’amortització del deute ha
alliberat més de 300.000 euros en
les partides prioritàries per a l’actual
equip de govern, format per Compromís, PSPV-PSOE i Pod-EU. El pressupost va comptar amb el vot favorable
d’aquests grups, i l’oposició del
Partit Popular i Ciudadanos.
La despesa en els comptes puja en
els capítols que milloren els serveis
a la ciutadania, mentre que baixa
en altres amb l’objectiu de complir
el pla econòmic i financer per a no
superar el sostre de despesa imposat
pel Ministeri d’Hisenda.
Puja, per exemple, la partida per
a personal per les noves incorporacions, entre d’altres, a l’àrea de

Benestar Social. Pugen també els
fons destinats a Urbanisme, diners
que permetran accelerar els terminis
d’execució de les inversions financerament sostenibles. La despesa
també augmenta en Sanitat, per la
implementació de programes com els
de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives.

Es tracta dels
primers comptes
amb deute zero
amb els bancs en
més de 20 anys
En Educació i Cultura s’amplien
els recursos per a atendre el nou
programa Escoles Obertes. Així
mateix, s’inclouen programes especials contra l’absentisme escolar. En
Cultura, la pujada estarà destinada a
les diferents iniciatives que atendran
l’oci de la ciutadania.

En aquest sentit, i segons explicaren
en el ple els membres del govern,
una vegada ha quedat sanejada la
situació econòmica general de l’Ajuntament, amb deute zero amb els
bancs i més de 300.000 euros que es
pagaven en interessos alliberats, ha
arribat el moment d’extendre aquest
creixement també a la cultura.
La partida en la qual s’ha centrat
el descens pressupostari és en
inversions. Però aquest moviment
no implica que no es vagen a realitzar, sinó que s’han inclòs en el
pressupost les que han de començar
immediatament, i la resta s’escometran amb el remanent positiu de
tresoreria, en el primer trimestre de
2018. No obstant això, s’inclouen ja
accions com els carrils bici.
D’aquest romanent positiu de tresoreria, també es disposarà de 200.000
euros per a atendre les peticions
dels pressupostos participatius, que
es concretaran en l’inici d’aquest
2018.

Algunes xifres comparades del canvi de polítiques 2015-2018

Vivenda i
urbanisme

Medi
ambient

Serveis
socials

Foment de
l’ocupació

Sanitat

Aquesta partida inclou tota la
gestió urbanística
de la localitat, amb
elements com la
modificació del Pla
General d’Ordenació Urbana o la
concesió de llicència de tot tipus. A
més, se sufraguen
amb ella la pavimentació de vies
i altres activitats
relacionades amb
la infraestructura
urbana.

En el capítol de
medi ambient, el
Partit Popular no
destinava diners a
mesures per a la
protecció davant
la contaminació
ambiental, acústica
i lumínica. Ara es
destina una quantitat per a realitzar
una auditoria acústica a l’any, així
com per a l’adquisició d’arbrat per
a parcs i jardins de
la localitat

La partida per a
serveis socials
ha experimentat
una espectacular
pujada amb el
canvi de govern.
En els 1,3 milions
d’euros s’inclou
l’assistència social
primària (ajudes
i prestacions a
persones necessitades), les polítiques
d’Igualtat i les de
Cooperació Social
i Voluntariat de
l’Ajuntament.

Dos anys i mig
després del canvi
de govern també
s’han multiplicat
els programes de
foment de l’ocupació impulsats per la
regidoria d’Ocupació i Comerç. Amb
ells es treballa
especialment en la
inserció laboral de
persones amb dificultats d’ocupabilitat, com són joves
menors de 30 anys,
o majors de 55.

L’Ajuntament no
té competències
en atenció sanitària, però sí que
realitza una tasca
de protecció de la
salubritat pública,
ara amb un 26%
més de fons que en
2015. La regidoria
gestiona, a través
d’una empresa, la
lluita contra les
plagues, i impulsa campanyes de
protecció contra el
mosquit tigre.
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Les regidores i els regidors de l’equip de govern de Paiporta, a l’Ajuntament, poc després del ple extraordinari del 14 de
desembre en què es va aprovar el pressupost per a 2018.
Reiniciar l’Ajuntament
En la seua defensa dels comptes durant el ple, la Regidora d’Hisenda i
Administració General, Beatriz Jiménez, de Compromís, va destacar com
consoliden la idea inicial del pacte de
govern: “Estem quasi on volíem estar
quan començàrem la legislatura.
Hem escoltat als tècnics i hem traçat
una estratègia en què mantenim els
capítols que ens permeten donar
millors serveis”. “En el nostre primer

Educació
L’increment en
educació és altre
dels més sensibles.
En aquest apartat
s’inclou la col·laboració l’Ajuntament
en el funcionament
dels centres, així
com en la vigilància i el compliment
de l’escolaritat de
totes les criatures.
També està inclòs
en aquesta partida
el Centre de Formació de Persones
Adultes.

pressupost, l’any 2016, li pegàrem
la volta als números i començàrem a
racionalitzar partides”, va continuar
Jiménez, qui va afegir que “férem
una aposta clara per les persones;
reiniciàrem l’Ajuntament”.
El primer tinent d’Alcaldia, regidor
d’Ocupació i Comerç i portaveu
del PSPV-PSOE, Vicent Ciscar, va
coincidir amb la seua companya de
govern en que “pugen les partides
que permeten una millor atenció a

Cultura
El nou equip de govern ha incrementat el pressupost
en Cultura més
d’un 50% respecte
als últims comptes
del Partit Popular.
En aquesta dotació
s’inclou el funcionament de la
Biblioteca i la resta
d’equipaments, la
promoció cultural
en general, AVIVA,
i les Festes Populars i la resta de
festejos locals.

Comerç,
turisme i
empresa
La despesa en la
promoció del comerç a la localitat,
el funcionament
del mercat municipal, el comerç
ambulant i el
desenvolupament
empresarial de
Paiporta ha crescut
en poc més de dos
anys fins a situar-se en el doble
del que destinava
l’anterior equip de
govern.
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les persones”. Ciscar va destacar
l’augment d’un 32,2% en Benestar
Social. Quant a la cancel·lació del
deute, Ciscar va replicar que “pareix
que sols a l’oposició li pareix malament que l’Ajuntament no dega res
als bancs”. La regidora de Foment
de les Arts Escèniques i Biblioteca,
Teresa Verdú, de Pod-EU, va insistir
en l’augment dels capítols que serveixen per a millorar els serveis i les
prestacions a la ciutadania.

Sous de la
corporació

Administració
general

Els honoraris per
als membres de la
corporació municipal també han descendit amb el canvi
de govern de 2015.
Aquesta partida
inclou els sous de
les regidores i dels
regidors alliberats,
de l’alcaldessa, i
el que cobren per
les assistències la
resta de representants municipals,
bé siga al govern o
a l’oposició.

La partida d’administració general
també ha augmentat, i comprén
activitats com la
informació bàsica
i estadística, cas
del padró. A més,
també s’inclou en
aquest apartat tot
el que té a veure
amb participació
ciutadana, on s’han
encetat diferents
projectes com l’elaboració de pressupostos participatius
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Un quart de segle
d’esport popular
La Quarta i Mitja Marató Paiporta-Picanya compleix 25 anys amb bona
salut i l’objectiu fundacional intacte: promoure l’atletisme de base
Aquesta és una història d’esport.
D’esport i pioners. D’esport, pioners
i participació, de voluntat política i
ciutadana. De triomf de l’atletisme.
Abans que el ‘running’ es posara
de moda, molt abans, a Paiporta i
Picanya ja se celebrava una carrera

clàssica del calendari, forjada a base
de treball i sacrifici d’uns quants
voluntaris i voluntàries, amb l’ajuda
de dos consistoris i els seus respectius tècnics d’esports. Un d’ells, el de
Picanya, Vicent Pastor, que ja no viu
però ha deixat entre el seu llegat la

Una de les primeres fotos dels components dels Sprinters de Paiporta, entitat que va
impulsar la creació de la Quarta i Mitja amb els ajuntaments de Picanya i Paiporta.
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creació d’un club d’atletisme al seu
poble, el Camesllargues. Un home
compromés que es feia estimar.
L’altre, el tècnic de Paiporta, Óscar
Montoro. Que insisteix en la importància del seu amic Vicent, i demana
que se’l nomene en un lloc destacat
del reportatge.
Gràcies a tot aquest esforç constant, la Quarta i Mitja ha complit
aquest 17 de desembre 25 anys de
vida. Ara amb aires renovats, amb
nous voluntaris i voluntàries, però
amb el mateix objectiu dels inicis:
promoure l’atletisme popular. Posar
en el centre de tot la comoditat del
corredor i la corredora. Per a que
gaudisca i tinga ganes de tornar a
l’any següent.
L’origen de la Quarta i Mitja està
lligat al naixement del Club Sprinters
de Paiporta, l’any 1986. Ximo Val, un
dels fundadors de l’entitat, recorda
que varen començar “fent una carrera per les festes de Sant Roc, amb
una xicoteta ajuda de l’Ajuntament.
Després va vindre el cross. Féiem
un circuit espectacular on ara està
la urbanització l’Horta, els ‘pitufos’,
i en la zona on ara trobem el poliesportiu. Després de set anys de cross,
ja trobàvem molts problemes. Amb
la Federació d’Atletisme, i amb el
creixement urbanístic del poble, que

El cross que organitzaven els Sprinters de
Paiporta a la zona dels ‘pitufos’ i on està ara
el Poliesportiu va ser l’origen de la Quarta
i Mitja Paiporta-Picanya. Abans havien
coordinat les carreres amb motiu de les
Festes Populars de Sant Roc, des del 1986.

ja ens deixava pocs espais per a fer
un circuit en condicions. Així que
pensàrem en fer una mitja marató”,
conclou Ximo. I així, i amb el referent de carreres compartides de
zones com la Vall de Segó, va nàixer
la Quarta i Mitja coorganitzada entre
Paiporta i Picanya. Primer la mitja
marató. Després, per suggeriment de
Vicent Pastor, es va posar en marxa
la Quarta, una idea innovadora que
hui s’ha extés a carreres amb un
creixement tan espectacular com
la Marató de València on, amb la
mateixa infraestructura, organitzen
també una 10K, com s’anomenen
aquestes carreres actualment.
25 anys d’història donen per a molt
i les anècdotes es conten per centenars. Però per a tots els promotors
i organitzadors d’aquest quart de
segle de carreres allò més recordat són les presses dels inicis, les
dificultats per a coordinar equips
de 70 o 80 persones voluntàries per
a que la prova fóra un èxit. De les
dificultats per a apuntar als i les
participants quan tot es feia a mà,
per telèfon o fax. Ara, la inscripció es
realitza per internet, en pocs segons.
Abans el procés obligava a vetlar la
nit anterior a la carrera per a que
tot estiguera a punt: “Recorde estar
fins a les 5 o les 6 del matí i, sense

D’esquerra a dreta, Pepe Ferrandis i Toni López (CA Paiporta), Vicent
Andrés i Ximo Val (Sprinters), i el tècnic municipal Óscar Montoro.
dormir, anar a la carrera per a repartir els dorsals”, recorda el tècnic de
Paiporta, Óscar Montoro. També hi
havia tensions entre clubs i ajuntaments, sempre resoltes des de la
voluntat conjunta de portar endavant
amb èxit un esdeveniment esportiu
comarcal de primera magnitud.
Què és el que necessita la Quarta

La prova manté
uns 1.500 o 2.000
participants, “la
xifra perfecta”
i Mitja per al futur? Quina és l’ambició dels organitzadors? Aspiren a
augmentar participants i tindre un
creixement espectacular com el que
han experimentat altres proves? La
resposta és no. “La nostra filosofia
des del principi ha sigut la comoditat del corredor”, afirma Montoro. I
això, amb una participació molt més
>> El nostre poble <<

alta, no es pot aconseguir. La Quarta
i Mitja manté un nivell de 1.500 o
2.000 participants, que és la xifra
perfecta i ajustada, per capacitat
d’organització i pel recorregut. Tampooc van a buscar cares populars,
conegudes, per a arrossegar a més
participants: “Ens han oferit contractar a algú amb nom per a que vinga a
córrer i atreure a més gent. Però no.
La nostra gent amb nom són tots i
cadascun dels corredors i corredores
populars que vénen cada any”, afirma Toni López, president del Club
Atletisme Paiporta, entitat que va
heretar dels Sprinters l’organització
de la carrera per la part paiportina.
La Quarta i Mitja va complir aquest
dia 17 de desembre 25 anys amb
bona salut, milers de persones pels
carrers i l’Horta, i la necessitat
d’implicació de més persones en
l’organització, que sempre comporta maldecaps. Els organitzadors els
superen cada any i prometen moltes
més edicions. 25 més com a mínim.
|7

Els xiquets i xiquetes sahrauís de la
campanya Vacances en Pau, al saló
de plens de l’Ajuntament, durant la
recepció del passat mes de juliol

La Regidoria de Cooperació
Social posa l’accent en
l’ajuda internacional
Paiporta signa un conveni amb l’Associació Paiporta Humanitària
(APAHU) de 4.000 euros per a finançar la campanya ‘Vacances en Pau’
Paiporta ha signat un conveni de
col·laboració amb l’Associació
Paiporta Humanitària (APAHU) i la
Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí (FASPS-PV)
que suposarà una ajuda de 4.000
euros per a sufragar la campanya
‘Vacances en Pau’. Aquesta acció
permet a centenars de xiquets i xiquets sahrauís passar unes setmanes
a terres valencianes, on poden rebre
tractaments mèdics que no tenen als
seus llocs d’origen.
El conveni se signa després dels
acords d’aquestes entitats amb la
Regidoria de Cooperació Social i Voluntariat, de la qual és titular la regidora Isabel Martínez. A la signatura
assistiren el primer tinent d’Alcaldia,
regidor d’Ocupació i Comerç, Vicent
Ciscar, la regidora de Benestar Social, Maribel Albalat, i la presidenta
de la FASPS-PV, Lourdes Crespo, així
com la presidenta d’APAHU, Yolanda
Chabarri, i el delegat sahrauí per a
la Comunitat Valenciana, Alali Emboiric Mohamed.
Moció pels presos polítics
D’altra banda, l’Ajuntament de Pai8|

porta va aprovar una moció institucional, a petició d’APAHU, en què
instava al govern d’Espanya a que
exigisca l’anul·lació del judici contra
els acusats pels fets relacionats
amb el desmantellament del campament de refugiats de Gdeim Izik. La
moció, presentada i aprovada al ple
d’octubre, exigeix la revisió exhaustiva de tot el procés, incloses les tortures per a extreure els testimonis, i
s’elevarà a 10 institucions entre les
quals hi ha el govern central, el Ministeri d’Assumptes Estrangers o la
presidència del Parlament Europeu.
Els fets es remunten a l’any 2010,
quan l’exèrcit marroquí va desallotjar de forma violenta el campament
de Gdeim Izik, assentament proper a
El Aaiun ocupat per 20.000 sahrauís.
En aquell desallotjament violent van
morir 11 policies marroquins i 2
civils sahrauís. El procés judicial per
aquells fets no va comptar amb cap
garantia democràtica i processal,
com han denunciat nombroses institucions internacionals, i va acabar
amb la condemna de 22 persones a
penes entre la cadena perpètua i els
7 anys de presó.
>> Paiporta <<

Paiporta entra al
Fons Valencià per
la Solidaritat
En 2017, Paiporta ha entrat a formar part dels més de 100 ajuntaments que formen el Fons Valencià
per la Solidaritat (FVS), just en
l’any en què esta entitat ha complit
el seu 25 aniversari. L’Ajuntament
ha aportat al Fons 6.000 euros.
Entre els projectes de l’FVS, destaquen els de desenvolupament social i la disminució de la pobresa,
l’enfortiment de la sobirania local
i l’empoderament de la dona a El
Salvador, Haití, Equador o Bolívia.
També disposa d’ajudes en casos
de conflictes armats i catàstrofes.
Formen l’FVS municipis i mancomunitats de tots els colors polítics,
“ja que la solidaritat no deuria
tenir mai colors polítics sinó ser
una lluita pels Drets Humans i les

llibertats fonamentals”, ha afirmat
la regidora de Cooperació, Isabel
Martínez, qui conclou que “la distància no és problema a l’hora de
ser generosos, perquè la solidaritat traspassa totes les fronteres”.

Lluita més
intensa contra
les plagues

Les actuacions de la Regidoria de
Sanitat i Salut de l’Ajuntament de
Paiporta encaminades a combatre
la presència de rates a la localitat
s’han incrementat les últimes setmanes. Gràcies a l’ajuda del veïnat
s’han pogut detectar diferents focus
de presència d’aquests animals i,
seguint els protocols establerts amb
l’empresa adjudicatària del servei,
s’ha actuat sobre els punts on són
més efectives les mesures.
Actualment, l’Ajuntament porta a
terme tractaments regulars i programats per a tot tipus de plagues,
des de mosquits a panderoles o les
pròpies rates. Així queda establert
en el contracte pel servei que presta
una empresa externa. Tot i això, hi
ha predefinides, per contracte, unes
actuacions extraordinàries en cas
d’incidències concretes. També hi ha
tractaments especials estacionals, és
a dir, que coincideixen amb l’època
de l’any amb major presència d’una
plaga o altra.
Així, és habitual que, per exemple,
abans de l’estiu i amb l’arribada de
la calor, s’intensifiquen les actuacions per a combatre la reproducció
de panderoles i mosquits. Ara que ja
ha passat aquesta temporada estival,
les actuacions se centren en altres
plagues, com és el cas de les rates.
Tot i que l’empresa adjudicatària del
servei determina des d’una perspectiva tècnica els llocs on s’actua,
també resulta de gran utilitat la
col·laboració ciutadana per tal de
localitzar problemes concrets. Així,
la recomanació general a la població
és que, si es detecta una presència
anòmala d’alguna plaga, es comunique a l’Ajuntament a través del registre d’entrada, a l’Oficina UNICA.
D’aquesta manera és més fàcil que
el personal tècnic de l’empresa trobe
el focus i actue sobre ell amb una
efectivitat major.

La regidora d’Igualtat, Maribel Albalat, junt al personal tècnic de l’àrea

Avança l’aplicació dels
Plans d’Igualtat

Des de la Regidoria d’Igualtat es continua treballant en la implantació
del Pla intern de l’Ajuntament per garantir les mateixes oportunitats a
homes i dones, mentre s’elabora el pla extern, per a tota la població
L’Ajuntament de Paiporta ja aplica la
part interna del primer Pla d’Igualtat
de l’Ajuntament. Aquest pla contempla 38 accions concretades en una
sèrie de mesures, accions formatives
i canvis en els reglaments que tenen
com a objectiu combatre la desigualtat entre homes i dones, treballadors
i treballadores. La implantació del
pla intern anirà seguida de l’aprovació del Pla d’Igualtat de la Ciutadania, que s’aplicarà a partir de 2018
a tota la població de Paiporta amb
els mateixos objectius. Una comissió
formada per tècnics i agents socials
de la localitat ja treballa en aquest
document.
“El nostre govern té un compromís
amb la igualtat efectiva entre homes
i dones i, per això, des del primer
dia venim treballant en eixe sentit”,
va explicar durant la presentació
l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín. Això s’ha substanciat, segons
la dirigent, en accions com l’ús del
llenguatge igualitari en les comunicacions de l’Ajuntament, i en altres
decisions, com la creació d’una
>> El nostre poble <<

plaça de tècnic o tècnica d’Igualtat
i la contractació d’una persona que
coordinarà totes aquestes accions.
Martín va agrair la tasca realitzada
fins ara per departaments sencers i
treballadors i treballadores que han
col·laborat en realitzar el diagnòstic,
i la que hauran de realitzar en el futur per tal de formar-se i aplicar les
mesures que contempla el pla.
La regidora d’Igualtat, Maribel
Albalat, va explicar que “la lluita
per la igualtat és cosa totes i tots
els membres de l’equip de govern,
i necessitem la col·laboració de
les treballadores i treballadors de
l’Ajuntament”. Albalat va afegir que
“la base de la realitat tan dura que
vivim amb la violència masclista és
la desigualtat”, que és precisament
el que es pretén combatre.
La responsable d’Igualtat va subratllar l’aposta de l’Ajuntament amb
aquesta causa amb la redacció
d’aquests plans i la contractació
de personal especialitzat per a
portar-los a terme i aconseguir un
consistori sense discriminació.
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Paiporta se suma a l’exigència d’un
finançament just al govern central
Paiporta s’ha sumat a la reivindicació
davant del govern central per una
reforma del sistema de finançament
autonòmic que faça justícia amb les
necessitats i el pes poblacional del
poble valencià. Aquest acord s’ha
explicitat, entre d’altres mesures,
amb la col·locació d’una pancarta
reivindicativa a la façana de la casa
consistorial. A més, des de l’Ajuntament es va fer una crida a la participació en la manifestació del 18 de
novembre, en què desenes de milers
de persones marxaren sobre els carrers de València.

Aquestes iniciatives varen arribar
després de la moció presentada en
el ple de setembre per Compromís i
PSPV-PSOE, que votaren a favor junt
a l’altre grup del govern, Pod-EU,
mentre que el PP va votar en contra i
Ciudadanos es va abstindre.
La moció demanava un nou model
de finançament que estiga en marxa
abans que acabe aquest 2017. A
més, mostrava l’adhesió de Paiporta
al decàleg presentat pel president de
la Generalitat, Ximo Puig, davant del
president de Govern, Mariano Rajoy,
i al text de la reivindicació d’un

Un Nadal en la
nostra llengua

Millores en
l’Estratègia DUSI
El ple de l’Ajuntament de Paiporta va
aprovar, per unanimitat, les millores en el projecte per a optar a fons
europeus de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat
(EDUSI) junt a Picanya i Benetússer.
El projecte es va quedar en els primers llocs en la convocatòria inicial,
encara que no va obtindre fons.
Tal com va explicar el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, després de millorar
els aspectes on el projecte va treure
unes notes més
baixes, tot i que
en tots els ítems
les qualificacions
foren bones, l’estratègia aspira
novament a aconseguir 13 milions
de fons europeus.
10 |

finançament just per a la Comunitat
publicat per la Generalitat Valenciana. També es reclamava al govern
central que destine al nostre territori
l’equivalent al pes poblacional que
representa en el conjunt d’Espanya.
L’infrafinançament s’explicita en
dades que demostren que, mentre la
població valenciana representa un
11% de la població espanyola, les
inversions a terres valencianes en els
Pressupostos de l’Estat han suposat menys del 4%. Aquesta situació
s’arrossega, segons dades del propi
Ministeri d’Hisenda, des de 2002.

AVIVA t’ajuda a
aprendre valencià
L‘Agència de Promoció del Valencià
AVIVA Paiporta ha obert la inscripció
per al Voluntariat Pel Valencià. El
programa posa en contacte persones que volen llançar-se a parlar
valencià amb voluntaris i voluntàries
lingüístiques. La inscripció, tant
per a aprenents com per a voluntaris, finalitza el 12 de gener i es pot
formalitzar a la seu d’AVIVA, o en el
correu electrònic promociovalencia@
paiporta.es.
>> Paiporta <<

Les xiquetes i xiquets de Paiporta
disfrutaran d’un Nadal en valencià
gràcies a AVIVA Paiporta. Com és
habitual, l’Agència de Promoció ha
repartit milers de cartes per a Ses
Majestats, els Reis Mags d’Orient, i
ha facilitat CDs de música en valencià a les escoles i associacions.

Un centre més amable
per als i les vianants

Nou camió
per a millorar
la neteja dels
carrers del poble

L’Ajuntament de Paiporta ha finalitzat les obres de reconversió a plataforma única dels carrers Sant Roc,
La Pau i un tram de Sant Francesc.
L’actuació inclou la remodelació del
clavegueram i els col·lectors d’aigües pluvials, i completa l’homogeneïtzació del centre. El consistori va
informar al veïnat de totes le actuacions en una assemblea oberta. Les
obres s’han sufragat amb 308.000

L’Ajuntament de Paiporta ha adquirit
recentment, a través de l’empresa
pública ESPAI, dos nous vehicles.
D’una banda, s’ha comprat un nou
camió per a netejar els carrers, amb
major capacitat d’emmagatzematge
d’aigua i més efectivitat a l’hora de
rentar les vies i voreres del poble.
L’anterior camió havia quedat
obsolet i tan sols permetia el reg i
la neteja a mà, mentre que l’actual
compta amb unes aixetes d’alta
pressió en la part davantera que
permeten, a més de tot açò, la neteja
durant la marxa.
D’altra banda, ESPAI ha adquirit un
nou furgó per a la recollida de trastos vells. Aquest servei ha quedat en
mans de l’empresa pública després
de la modificació del contracte amb
FCC aprovada per unanimitat en
el ple municipal de setembre. Fins
ara, ESPAI s’ocupava majoritàriament d’aquesta tasca que, al mateix
temps, s’estava pagant a l’empresa
privada. Després de l’acord del ple,
aquest últim servei s’ha exclòs del
contracte amb FCC.
L’adquisició d’aquests nous vehicles
ha comportat la contractació de nou
personal per a conduir-los, treballadores o treballadors que procediran
de la borsa de treball d’ESPAI.

euros del Pla Provincial d’Obres i
Serveis de la Diputació de València.
Els nous vials estaran adaptats a la
normativa vigent en matèria d’accessibilitat. A més, es renovarà la xarxa
d’abastiment d’aigua potable. Per
al regidor d’Urbanisme, Pep Val, “el
centre és ara una zona més habitable”. Val subratlla que l’actuació està
en consonància amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

Urbanisme
censa l’arbrat
de Paiporta

La Regidoria d’Urbanisme, Medi
Ambient i Sostenibilitat ha presentat
un estudi de l’arbrat de Paiporta.
Gràcies a la tasca dels tècnics de
l’àrea, s’han registrat un per un tots
els arbres de la localitat. Aquesta
informació permet el control de l’estat i la diversitat de l’arbrat, i posa a
l’abast tota la informació de cara a la
incorporació de nous exemplars.

Les rates penades com a aliades
naturals per a combatre plagues
L’Ajuntament de Paiporta potència
les poblacions de rates penades com
a mètode natural per a combatre
determinades plagues. Amb l’objectiu d’analitzar quin tipus d’aquests
animals hi ha a la població i a quines
zones es poden assentar noves
colònies es va realitzar recentment
un taller obert en què es va apro-

fundir en el coneixement d’aquests
animals. A aquest taller, coordinat
per la Regidoria d’Urbanisme, va
assistir alumnat de l’IES La Sénia,
acompanyat per la seua professora
de Biologia, i altres persones a títol
particular. Des de 2016, la regidoria
ha instal·lat 10 nius al Barranc de
Xiva i altres punts del nucli urbà.
>> El nostre poble <<
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Esther Paredes

La guionista paiportina ha aprés
a utilitzar la por com a guia,
cura, i teràpia per a enfortirse. Amb la por de companya
ha creat pel·lícules, relats, i ha
impulsat el col·lectiu Palleter
Films, que ha participat en el
prestigiós Festival de Sitges

“Porte la por en l’ADN”
Com naix Palleter Films i la idea
de fer pel·lis de zombis?
Després de viure i treballar a Barcelona, em vaig quedar sense feina
i vaig tornar a Paiporta. Em trobe
a casa, sense saber què fer, encara
que per fi podia portar als meus fills
a l’escola. D’allí va sorgint la relació
ambles mares i pares del CEIP Jaume
I, i es crea un vincle que desemboca
en el naixement del col·lectiu. Des
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d’aleshores, hem fet diferents curts i
hem estretat el contacte entre nosaltres. Ara som un grup molt cohesionat. Això sí sempre hem fet curts de
terror. Jo sempre havia treballat a
la comèdia però el que sempre m’ha
fascinat de veritat és el terror.
‘La reina de la casa’, el curt amb
què vàreu concursar a Sitges,
està gravat en 360 graus. Eixa
tecnologia és el futur?
>> Paiporta <<

No sabria dir-te si és el futur, però el
que sí que tinc clar és que enganxa
molt. Quan veus una obra d’aquestes
característiques, en necessites més. .
Per què et fascina tant el terror?
Tot prové de quan era menuda, i ma
mare ens deixava veure pel·lícules de
terror. Recorde haver vist a Cristopher Lee com a ‘Dràcula’ en hivern,
al sofà, abraçada a ma mare. I la
sensació era, d’una banda, de por, i
d’altra, d’estar molt a gust. Crec que
això m’ha marcat, i haver normalitzat la sensació de por, haver aprés a
conviure amb ella, m’ha ensenyat a
afrontar moltes coses de la vida. Fins
i tot per a lluitar amb la meua malaltia. Porte la por al meu ADN.
Has escrit també relats de terror,
que has reunit en un llibre, ‘Buenas noches’. D’on sorgeix?
Sempre m’ha agradat la literatura
de terror: Stephen King, Lovecraft,
Poe... Després va vindre la malaltia
i, malgrat que de vegades no tenia forces o tenia el cap emboirat,
anava escrivint. I com que ja m’havia
llençat al terror amb els curts, vaig
començar a escriure relats de terror.
Quan ja en tenia un bon grapat, em
vaig llençar a editar el llibre, que
té tot tipus de pors: soledat, dolor,
mort, malaltia, aïllament...
Tens algun autor o autora de
referència?
El meu escriptor de referència és
Stephen King, perquè sap relatar
com ningú. King conta les històries
a través de les vivències dels personatges. De la seua intimitat i de les
sensacions que tenen. Això funciona
molt bé, i és el que m’agrada: Eixe
estil de King i d’alguns relats de Lovecraft i Poe, on els únics elements
que apareixen són el protagonista i
la més absoluta obscuritat. I això fa
molta por si es sap contar bé.
El col·lectiu Palleter Films tornarà a rodar?
Jo crec que sí. Espere que sí. Mantenim un contacte molt estret i sé que,
si ens juntem, tornarà a sorgir eixa
màgia i, sense adonar-se’n, estarem
de nou embarcats en una pel·lícula.

Modernització renova de dalt a
baix la pàgina web municipal
El nou espai de l’Ajuntament de Paiporta a internet ha experimentat
una profunda renovació amb l’objectiu de simplificar una ferramenta
fonamental en la relació amb la ciutadania. Les àrees de comunicació i
modernització s’han coordinat amb una empresa paiportina per al procés.

Set pantalles
informatives i
de serveis per
a la ciutadania
La Regidoria de Modernització ha
instal·lat set pantalles informatives en altres tantes dependències municipals (Oficina UNICA,
Mercat, Auditori, Biblioteca,
Museu de la Rajoleria, Centre de
Formació i esplanada de l’Ajuntament) amb dades de servei, com
l’oratge, i informació d’agenda,
xarxes socials, notícies i cartelleria. Aquestes pantalles serviran
per a millorar la comunicació amb
la ciutadania, informar d’esdeveniments importants i, al mateix
temps, estalviar paper i tinta.

Una pàgina web on tot estiga a tres
clics o menys de distància. Aquest fou
l’objectiu marcat des de la Regidoria
de Transparència, Modernització i
Participació Ciutadana quan es va
plantejar la necessitat de renovar la
web municipal, que presentava un
disseny obsolet i una funcionalitat
antiquada després de més de set anys
sense canvis substancials.
Després de consultar i demanar
pressupost a diferents empreses, es
va optar per un negoci local, MSWeb,
que junt als tècnics municipals ha
aconseguit un espai funcional, amb
un aire modern, i on la informació
està més a l’abast. A més, la nova
estructura integra la connexió amb
les xarxes socials, un element fonamental en la realitat de la navegació
actual, i dóna la importància que té a
un element essencial com el Portal de
Transparència, que ara està a la vista
des de la mateixa pàgina d’aterratge
o ‘landing page’, al mateix nivell, per
exemple, que la seu electrònica.
La nova web dóna un major pes a
la imatge i al contingut multimèdia,
amb la inserció a llocs destacats dels
vídeos, que des d’ara tindran més pes
en la comunicació municipal.
Totes aquestes millores s’han realitzat sense restar importància a
funcionalitats oficials bàsiques com
la pròpia seu electrònica o l’ocupació
>> El nostre poble <<

i contractació pública, amb l’objectiu
de mantindre els alts nivells de transparència que han fet de l’Ajuntament
de Paiporta un dels més transparents
del País Valencià segons l’índex dinàmic Dyntra.
Tota la nova pàgina web s’ha preparat per a que siga accessible per a
persones amb diversitat funcional segons els estàndards oficials, complint
així amb la legalitat vigent en matèria
d’integració i accés a la informació.
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Teatre gratuït en anglès
per a 2.700 criatures

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Paiporta ha oferit teatre
gratuït en anglès per a 2.751 xiquetes, xiquets i joves de huit centres
educatius de la localitat. Les funcions
es varen portar a terme a L’Auditori
Municipal, en sessions concertades
amb cada centre. Es representaren
dues obres: el musical ‘Jack and de

Naix el Club de
Lectura i el Taller
d’Escriptura
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beanstalk’, per al públic de Primària,
i ‘Sleepy Hollow’, per Secundària.
L’alumnat que va assistir a les funcions procedeix dels CEIP Ausiàs
March, Lluís Vives, L’Horta i Rosa
Serrano, i del col·legi La Inmaculada,
mentre que també participaren joves
dels IES Andreu Alfaro i La Sénia,
així com de La Inmaculada.
Aquesta iniciativa de la Regidoria de
Cultura “es pren dins de la política
de fer accessible la cultura a tota la
població”, va explicar el responsable
de l’àrea, Alberto Torralba. “Volem
que tota la ciutadania, sense barreres
econòmiques, tinga dret a accedir als
recursos culturals que hem d’oferir
com a Ajuntament”, va afegir Torralba. L’aprenentatge de l’anglés “eixampla els coneixements i les possibilitats
laborals, i el teatre és una magnífica
via per a aconseguir-ho”, va concloure el regidor.

La Biblioteca Pública Maria Moliner
Ruiz ha posat en marxa el Club de
Lectura i el Taller d’Escriptura, una
activitat gratuïta i oberta a tota la
ciutadania que té com a objectiu el
foment de l’interés per la literatura
i la cultura en general. Aquest grup,
dinamitzat per la filòloga i mestra
paiportina Amparo Rico Beltrán, es
reuneix els dimecres cada dos setmanes i, en ell, les persones assistents
lligen i comenten en profunditat
obres literàries, en el seu context i el
de l’autor o autora, i aprenen tècniques per a escriure les seues pròpies
creacions. Tot i que les places són
limitades, encara hi ha vacants. Per
a formar part del Club i el Taller, es
pot demanar informació a la pròpia
Biblioteca, o per correu electrònic, en
l’adreça biblioteca@paiporta.es.
>> Paiporta <<

Una col·lecció
històrica donada
per Enric Gómez
La Biblioteca Pública Maria
Moliner Ruiz compta des del mes
de novembre amb una important
col·lecció de diaris i revistes recopilades durant el colp d’Estat del
23F de 1981 donada per Enric Gómez. L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, la regidora de Foment
de les Arts Escèniques i Biblioteca, Teresa Verdú, i el regidor de
Cultura, Alberto Torralba, reberen
oficialment els volums d’aquesta
col·lecció, que deixen un testimoni únic sobre un període convuls
de la història moderna. Aquesta
recopilació de premsa escrita,
enquadernada, es pot consultar
a la pròpia Biblioteca, on se li ha
buscat un espai per a que estiga
a disposició de tota la població de
manera gratuïta.

Més cultura per
als diumenges
Des del passat mes d’abril i fins a
novembre, la Regidoria de Cultura
ha programat les denominades
Matinals Culturals, una oferta cultural gratuïta afegida a l’habitual
programació de l’àrea, portada a
terme amb la col·laboració d’entitats culturals locals. Centenars
de persones han gaudit amb les
actuacions i tallers de la Unió Musical, la Banda Primitiva, el Grup
de Danses l’Espolí, les corals de
San Jorge Mártir i la Unió Musical,
o la Rondalla de Guitarra, Púa i
Canto, entre d’altres.

Màxima puntuació de la Diputació
per al Museu de la Rajoleria
La sala paiportina queda en primera posició en el repartiment de subvencions per a Col·leccions Etnogràfiques
de la Xarxa de Museus Etnològics Locals de 2017, on competia amb altres 25 museus de tota la província
El Museu de la Rajoleria, un dels emblemes culturals més importants de
Paiporta, ha aconseguit la màxima
puntuació en les subvencions que ha
concedit la Diputació de València per
a la Xarxa de Museus Etnològics en
2017. La sala paiportina competia
per a aquestes ajudes amb altres
25 museus de tota la província de
València, entre els quals hi havia
equipaments culturals de localitats
com Alzira o Manises. El total de la

subvenció ascendia a uns 60.000
euros, dels quals Paiporta n’ha aconseguit vora 4.000.
En les qualificacions, publicades
en el Butlletí Oficial de la Província
(BOP) del 10 de novembre, destaca la nota que ha aconseguit el
Museu de la Rajoleria en aspectes
com les exposicions, amb 9 punts
sobre 10 possibles, o els horaris,
amb la màxima puntuació. Aquesta
ajuda contribuirà a la millora de les

activitats programades pel Museu,
per on passen cada any milers de
persones, inclosos xiquets i xiquetes,
que prenen part en els tallers que
acompanyen a totes i cadascuna de
les exposicions.
Per al regidor de Cultura, Alberto
Torralba, “aquesta qualificació ens
confirma que estem treballant bé
l’activitat del Museu, i que la nostra
aposta per ell és encertada, com ara
reconeix la pròpia Diputació”.

El Cinemafòrum
amplia l’oferta

Una década en
la memòria

Les persones amants del cinema
de Paiporta estan d’enhorabona, ja
que el col·lectiu que ha impulsat el
Cinemafòrum, amb el suport de la
Regidoria de Cultura, ha ampliat
l’oferta de pel·lícules i temàtiques en
projeccions gratuïtes a L’Auditori. A
les sessions setmanals que aborden
temes d’actualitat, i que sempre
compten amb el valor afegit de la
participació d’expertes i experts en
diverses matèries per al debat posterior, s’ha sumat un cicle de cinema
negre que ha repassat clàssics del
gènere com ‘Perdición’, de Billy Wilder, ‘Perversidad’, de Fritz Lang, o
‘Retorno al pasado’, de Jacques Toruneur. El Cinemafòrum tanca l’any el
22 de desembre (19h) amb ‘Game
Over’, i la participació de l’expert en
‘gaming’, Nuno Roma.

El Premi Carolina Planells de narrativa curta contra la violència de
gènere, que enguany ha arribat a la
desena edició, ha sigut per a Ernesto
Tubía Landeras de La Rioja, amb la
seua obra ‘Flores sin perfume’. Així
ho va comunicar el regidor, Alberto
Torralba, durant els actes del 25N.

Posada a punt de
l’escenari
La Regidoria de Cultura ha revisat i posat a punt la maquinària
escènica de L’Auditori Municipal.
Aquesta operació, malgrat ser necessària per al bon funcionament
dels espectacles i per seguretat,
no s’havia portat a terme al menys
des de fa 10 anys. El cost ha sigut
de 3.613€ i s’han revisat motors
de finals de carrera, talls motoritzats i manuals, i carrils de la
cortina americana, entre d’altres.

>> El nostre poble <<
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Animació al carrer i
tren de Nadal per a
dinamitzar el comerç
Paiporta es prepara per a viure un
Nadal d’allò més animat amb les activitats proposades per la Regidoria
d’Ocupació i Comerç per a dinamitzar els negocis locals. El passat dia 5
es va procedir a encendre l’enllumenat nadalenc, i els dies 22 i 23 hi ha
programades una sèrie d’animacions
de carrer amb protagonisme especial per a les xiquetes i els xiquets.
Aquest dia 22, els carrers comercials
del poble s’ompliran de personatges
nadalencs i música. Al dia següent,
el 23 de desembre, s’ha programat
una festa al Mercat municipal, amb
una gimcana de jocs tradicionals

gegants i un espectacle de màgia a
la sala multiusos del propi mercat.
Més endavant, del 26 al 28 de
desembre circularà pels carrers del
poble el tren de Nadal. Els tiquets es
poden aconseguir realitzant compres en els quasi 60 comerços locals
adherits a la promoció. Per últim,
el dia 28 arribaran emissaris dels
Reis Mags d’Orient, que recolliran
tots els desitjos i peticions dels més
menuts i menudes. Totes aquestes
activitats tenen l’objectiu de donar
suport al comerç local en unes dates
tan importants i assenyalades per als
seus negocis.

Mai és tard per
a aprendre
L’exercici de la memòria i l’aprenentatge d’informàtica i noves tecnologies en general han sigut els dos
eixos dels primers tallers d’envelliment actiu proposats per la Regidoria de Persones Majors, celebrats
recentment, i que tingueren una espectacular acollida entre la població
major de 60 anys.
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‘L’Horta Sud
emprén’ a
Paiporta

La regidoria d’Ocupació i Comerç de
l’Ajuntament de Paiporta i la Mancomunitat de l’Horta Sud imparteixen
conjuntament el curs ‘L’Horta Sud
Emprén’ al viver d’empreses Paiporta Emprén. El curs consta de sis
sessions de tres hores. La iniciativa
s’ha finançat amb fons d’ambdues
entitats. L’objectiu d’aquesta acció
formativa ha sigut ajudar a aquelles persones que desitgen ampliar
coneixements sobre tècniques i recursos a l’hora d’iniciar un negoci. El
viver d’empreses Paiporta Emprén,
seu del curs, és una infraestructura
per a que les persones emprenedores compten amb un espai, i també
per a donar un espai propi a accions
formatives com aquest taller.

Clam unànime per la igualtat i en
record de les víctimes pel 25N
La Regidoria d’Igualtat programa activitats per a commemorar el Dia Internacional Contra la Violència
Masclista enfocades a l’empoderament de les dones, la memòria de les víctimes i el treball amb infants i joves
la importància que l’entorn de les
víctimes potencials no guarde silenci
i es quede immòbil davant de qualsevol sospita. En la part final de l’acte
es varen dipositar una roses roges
sobre una tela negra, com a símbol de la pervivència de les dones i
criatures assassinades en la memòria
col·lectiva. Per a tancar l’acte, es va
guardar un minut de silenci.
Entre les activitats programades per
la Regidoria d’Igualtat van destacar
un taller obert i gratuït d’autoestima
i empoderament per a dones, l’exposició ‘Marea de Frases Violetes’, al
propi Ajuntament, o el teatre-fòrum
per a l’alumnat d’escoles i instituts.
A més, està en marxa un taller per a
dones de la localitat que ja han patit
aquest tipus de violència.

Paiporta va expressar el 25 de novembre el seu clam unànime per la
igualtat i un emotiu record per les
desenes de víctimes de la violència
masclista, dones, xiquets i xiquetes, en la celebració del dia contra
aquesta xacra social. La Regidoria
d’Igualtat va organitzar una sèrie
d’activitats amb un acte central amb
protagonisme per a les 49 víctimes
registrades des de fa un any, a més
de les 11 criatures assassinades.
En els seus parlaments, l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i la
regidora d’Igualtat, Maribel Albalat,
varen destacar la necessitat que la
societat identifique i assenyale al
maltractador, el lema de la campanya
institucional llançada per l’Ajuntament. En aquest sentit, destacaren

Quarta edició del curs de
cuidadors i cuidadores

La formació serveix per a que les persones al càrrec de dependents
adquirisquen més coneixements
La Regidoria de Benestar Social ha
impulsat la quarta edició del curs de
cuidadores i cuidadors no professionals, dirigit a familiars que tenen al
càrrec a persones dependents. A través del curs, acreditat per la Conselleria d’Igualtat, s’adquireixen nous
coneixements sanitaris i tècnics, a
més de teixir una xarxa de suport
emocional que els serveix d’impuls
per a afrontar la seua situació.

>> El nostre poble <<

Adhesió al Pacte
Valencià Contra
la Violència
Masclista

L’Ajuntament de Paiporta ha sigut
una de les centenars d’institucions
i entitats que s’ha adherit, després
de l’aprovació en el ple municipal,
al Pacte Valencià Contra la Violència
Masclista. Aquest acord sense precedents, signat per tots els partits polítics i sindicats, inclou 293 mesures
que incideixen en la prevenció de les
violències mitjançant plans transversals de totes les àrees.
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Centres educatius

Envia’ns informació
a comunicacio@paiporta.es

‘La música amb
música entra’,
al Museu
Més de 200 alumnes de l’ESO van
acudir aquest 19 de desembre al Museu de la Rajoleria per gaudir d’un
espectacle de música en directe, i
així, amb la pràctica, aprendre a escoltar i gaudir, dins del projecte ‘La
música amb música entra’, de l’IES
La Sénia. El Quartet de clarinets que
actuava va estar format per Alberto
Ferrer Martínez, Sergi Ferrer López,
Cristina Gallego Ferrís i el professor
Àngel Rabasa Melià.
Segons s’explica en la revista digital
del centre paiportí, “Sentir, dir i fer”
són les tres passes d’Àngel Rabasa
per tirar endavant qualsevol projecte
musical convençut que la música és
un saber i un sentir, que és ciència i
art, matemàtiques i llenguatge.
El projecte té com a objectiu gaudir
d’un espectacle de música en directe, i així, amb la pràctica aprendre a
escoltar i gaudir. El Quartet de Clarinets de l’IES La Sénia interpretarà
una selecció de clàssics populars i se
simultaniejarà la interpretació musical amb la projecció del treball que
l’alumnat de l’optativa de Música de
4t d’ESO ha realitzat.

Suport als projectes
Erasmus+ de La Sénia

L’Ajuntament de Paiporta col·laborarà amb els projectes d’intercanvi
internacional que porta a terme
l’IES La Sénia de la localitat dins
del marc dels programes Erasmus+.
En total, aquest centre posarà en
marxa enguany set projectes formatius que permetran desenes de joves
d’adquirir experiència en intercanvis
multilaterals i també permetran una
part de l’alumnat local de conèixer

altres països i realitats, un projecte
a través del qual l’IES també rebrà a
Paiporta desenes de joves europeus.
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel
Martín, i el regidor d’Educació, Toni
Torreño, varen rebre a representants
del centre, que els varen presentar
aquests projectes i la forma en què
el consistori pot continuar col·laborant. La predisposició de banda del
consistori és total.

Iniciativa per
a una vida més
saludable

Un dels projectes internacionals en
què participa l’IES La Sénia és ‘Being Healthy makes you Wealthy’, en
què es treballarà per promoure hàbits de vida saludables. Recentment
s’ha celebrat una reunió a Alemanya
amb participació paiportina junt a
l’alumnat de la pròpia Alemanya,
Bulgària, Eslovènia, Itàlia, Polònia y
Rumania.

Les pràctiques internacionals a
empreses de Paiporta es mantenen
Dins dels programes internacionals
de l’IES La Sénia, es mantindrà
també enguany l’acollida d’alumnes estrangers per tal que realitzen
pràctiques a les empreses paiportines, i ja han confirmat la seua
arribada un total de 10 joves per a
aquest curs, que estaran acompanyats de tres professors i professores
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perquè puguen avaluar-los durant el
seu període formatiu a Paiporta. En
aquesta iniciativa col·labora l’Associació d’Empresaris dels Polígons
Industrials (APIP, així com la regidoria d’Ocupació i Comerç.
L’objectiu d’aquest projecte és fomentar l’empreniment empresarial
en l’alumnat de FP.

#DescObrimPaiporta

Séquies i motors de reg a l’horta
La paraula séquia procedeix de l’àrab
sāqiya que tenia el mateix significat.
Les primeres canalitzacions del riu
Túria procedeixen dels romans amb
conduccions d’aigua, però seran els
àrabs qui, posteriorment, desenvoluparan i perfeccionaran tota una xarxa
de séquies principals i unes altres de
secundàries que aportarien les aigües
sobrants per a, d’aquesta manera,
aprofitar al màxim el cabal del Túria.
Els àrabs també ens portaren l’arbre
de la morera i els cucs de seda i, a
més, van desenvolupar ací la saviesa
del seu poble en el conreu de la terra.
Al Llibre dels Fets de Jaume I (Crònica 1208-1276) es parla també de les
séquies i regadius de l’Horta. Els llauradors han considerat aquest llibre
durant molt de temps la carta magna
del reg.
El riu Túria era, sens dubte, qui alimentava d’aigua un gran nombre de
séquies de l’Horta de València. Les
de Faitanar i Bennàger, regentades
pel mateix síndic al Tribunal de les
Aigües, formen un dels set braços
del riu Túria que regava al voltant de
3.000 fanecades d’horta a Paiporta.
La séquia de Faitanar delimita el territori entre els termes de Paiporta i
València pel marge oriental del terme
de Picanya, entre les partides de Malpàs i Cotelles.
Tota aquesta xarxa de séquies distribuïdes pel terme municipal ha can-

viat de fesomia amb el temps perquè
no es mantenen les infraestructures
antigues. Actualment són d’obra i
algunes cobertes de ciment, però reben nom des de fa moltíssims anys als
plànols geogràfics i són conegudes
pels llauradors. Estan situades en les
partides del territori de Malpàs, del
Racó, del Sisé, del Pedreguer..., algunes a la vora dels camps i unes altres
eren subterrànies (séquia Morano,
braç de Sisé).
Alguns dels noms de les nostres séquies són: Faitanar (séquia mare), la
séquia de Segon Dia, la séquia del
Braç, la séquia de Paiporta, braçat
del Campanar, braç Sisé, braç Seté,
braç Huité, braç Nové, de Morana, de
Guillar, del Marqués, de l’Hort...
En temps d’escassedat de pluja, el cabal d’aigua disminuïa de les séquies i
s’empraven els pous-motors construïts
vora a un pou per a facilitar l’arribada
d’aigua als ramals d’horta més llunyans, pujant l’aigua i donant-li impuls
per la séquia.
Alguns pous-motors eren de propietat privada (alqueries, horts...), d’altres eren propietat dels llauradors de
les terres associats en comunitats de
regants. El seu precedent el trobem
en l’ús de les sénies que treien les
aigües del nivell freàtic del subsòl i
ascendien l’aigua subterrània donant
força suficient per a arribar a la xarxa
de séquies existents.

Fou al voltant de 1910, després dels
motors que funcionaven amb màquines de vapor, quan comencen a
aparéixer noves tecnologies. Canvia
el seu funcionament i empren com a
combustibles el gas pobre, olis pesats
o benzina. Des de 1920 s’instal·laren
els motors elèctrics que han predominat fins a l´actualitat.
Paiporta comptava així amb una bona
xarxa de pous-motors col·locats en
llocs estratègics i aprofitant la distribució de les séquies. Al terme de Paiporta, hi comptàvem amb sis pous-motors,
dels quals quatre eren situats a l´horta: Sant Bernat (1925), Sant Francesc
(1917), Santa Bàrbara (1914) i Sant
Vicent Ferrer (1944); i dos, al secà:
L’Estrela i El Porvenir. Alguns han perdut la seua funcionalitat, encara que es
mantenen les comunitats de regants
de cadascun dels pous-motors, regits
per ordenances que se n’encarreguen
de l’ús i la gestió; a més de contemplar
deures, obligacions i responsabilitats
per part dels seus membres.
En l’actualitat, l’ús de l’aigua dels
pocs motors que funcionen tenen
establit el sistema de tanda, amb el
qual els llauradors reguen per torns
i paguen per hores l’ús d’aigua mitjançant una fitxa de funcionament.
“Una mirada fotogràfica al patrimoni ambiental i urbà de Paiporta”
Vicent Pascual. L’Horta Sud 2016.

Fotografies de Vicent Pascual, Paiporta 2015.
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Programació Cultural
L’Auditori Municipal
teatre

dimecres 27 de desembre, 18.00 h

ALICIA. Saga Producciones

Alguna cosa meravellosa està per succeir. Quan allò quotidià es converteix en fantàstic i quan
la imaginació supera àmpliament la realitat, el món canvia de cap a peus. Així és El País de
les Meravelles. Endinsa’t en ell i acompanya Alícia en aquesta peculiar aventura de situacions
inversemblants i absurdes.
Tots els públics · preu únic: 3 €

circ

dijous 28 de desembre, 18.00 h

LUNATICUS CIRCUS. Teatro Paraíso

Es el tiempo de la gran escasez. Son tiempos difíciles para Antón, Pirú y Nico, tres vagabundos
sin trabajo, comida ni techo que deambulan sin rumbo fijo en busca de alguna oportunidad para
escapar de sus penurias. La casualidad, el azar o tal vez el destino hace que se encuentren con
una vieja caravana de circo abandonada en mitad de la nada.
Tots els públics · preu únic: 3 €

cinema

divendres 29 de desembre, 18.00 h

PADDINGTON 2

Gènere: Animació · País: Regne Unit · Direcció: Paul King
Tots els públics · preu únic: 3 €

Museu de la Rajoleria
Del 14 de desembre al 31 de gener

exposició + taller

DE LA VACUÏTAT A L’ABISME de Javier Calvo

CICLE DISTOPIES

Exposició organitzada conjuntament amb l’Associació Cultural el Barranc que presenta l’obra de
l’artista valencià Javier Calvo.
L’exposició porta associat un taller sobre l’obra de l’artista destinat al públic escolar.

dimecres 10 de gener

divendres 9 de febrer

[2013-126 min-Spike Jonze]

[2016-63 min-Igor Lansorena]

dimecres 17 de gener

dilluns 12 de febrer

HER

GATTACA

[1997-106 min-Andrew Niccol]

SURROGACY

PAIPORTA A TRAVÉS
DEL TIEMPO
[2018-Composició fotogràfica pròpia]

Sala Conferències
L’Auditori Municipal

19.00 h

dimecres 24 de gener

HIJOS DE LOS
HOMBRES

dijous 1 de març

DE DIOSES Y HOMBRES
[2010-120 min-Xavier Beauvois]

[2006-105 min-Alfonso Cuarón]

gener-març 2018
2a temporada (II)

entrada gratuïta

dimecres 31 de gener

divendres 23 de març

[2015-118 min-Yorgos Lanthimos]

[2016-95 min-Fisher Stevens]

LANGOSTA
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Deute zero amb els bancs

L’Ajuntament de Paiporta ha reduït
a zero el seu deute amb els bancs.
Dos anys i mig després de la pressa de possessió, el nou govern ha
cancel·lat crèdits per 6,9 milions
d’euros heretats de l’últim mandat
del PP. Aquest deute s’ha saldat per
evitar l’alt cost dels prèstecs, que al
2015, l’últim any del PP, ascendia a
300.000 euros anuals. Aquesta quantitat ara es pot dedicar a millorar els
serveis, contractar personal i invertir
en infraestructures en benefici de les
paiportines i els paiportins.
Per a la regidora d’Hisenda, Beatriz
Jiménez, “açò suposa el compliment
d’un dels objectius prioritaris de

l’equip de govern: el sanejament dels
comptes municipals”. Jiménez va
afegir que “la decisió respon a una
planificació a llarg termini que té
com a objectiu millorar la vida de la
ciutadania”. La titular d’Hisenda va
subratllar que “tindre deute no és,
en sí mateix, negatiu, però el surrealisme de la Llei Montoro obliga a

L’equip de govern de l’Ajuntament
de Paiporta continua avançant en
l’objectiu de sanejar els comptes
públics. Un dels ítems, deixar
de pagar interessos als bancs
i destinar els diners estalviats
a millorar els serveis, s’ha
aconseguit a finals d’aquest 2017

prioritzar el pagament als bancs sobre la prestació de serveis. Per això
cancel·lem els crèdits heretats”.
D’acord amb les dades facilitades
per l’àrea d’Intervenció, el deute de
l’Ajuntament va arribar al seu punt
més alt l’any 2012 (11,6 milions
d’euros), en mig del mandat de dues
legislatures del PP. La decisió del
nou equip de govern fou cancel·lar
paulatinament els crèdits, i destinar
l’estalvi a prestar millors serveis,
amb la contractació de personal
i una major inversió en Educació
(+92%) o Benestar Social (+42%),
dos pilars fonamentals del pacte de
govern signat al 2015.

L’Ajuntament expròpia vials per a finalitzar la trama
urbana de la zona del Carrer Mestre Serrano
L’Ajuntament de Paiporta expropiarà
vials per a finalitzar la trama urbana
de la zona del carrer Mestre Serrano. En concret, d’acord amb una
sentència dels tribunals, el consistori
pagarà als propietaris dels solars
pels metres necessaris per a completar els carrers Pintor Benedicto,
Poeta Llorente i Enrique Reig.
Així es va decidir en el ple extraordinari celebrat el 15 de novembre, on
es va decidir una modificació de crèdit d’1,5 milions d’euros per a transferir-los del remanent positiu de
tresoreria al pressupost de 2017 i,
així, fer front als 1,8 milions d’euros,
el valor que tenen els vials segons la
sentència judicial. La proposta per
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a aquesta modificació de crèdit que
implica l’acatament de la sentència
va comptar amb el suport de tots els
grups polítics de l’Ajuntament.
El consistori ja havia previst en el
pressupost de 2017 més de 300.000
euros per a fer front a la hipotètica sentència. Aquest era el valor
que donaren als vials els tècnics
municipals, i que fou recorreguda
judicialment pels propietaris. Tots
els grups polítics assenyaralen que
amb l’expropiació es posa fi a un
problema “enquistat” des de fa anys.
A més, el regidor d’Urbanisme, Pep
Val, va afegir que “quan s’urbanitze
la zona, hi haurà un retorn econòmic
per a l’Ajuntament”.
>> Paiporta <<

Paiporta votarà els projectes dels
pressupostos participatius
El procés d’elaboració dels primers
pressupostos participatius de la història de Paiporta continua endavant
i, en les pròximes setmanes, es produirà la votació de les propostes del
grup de treball que les ha elaborat.
Seran set opcions les que es presentaran a la població, amb un pressupost de més de 200.000 euros. A
través de mitjans telemàtics i de manera presencial, la ciutadania podrà
conèixer i decidir quin és el projecte
o projectes que més li agraden o que
considera més necessaris.
Com a pas previ a aquesta votació,
els set projectes passaran pels tècnics corresponents de l’Ajuntament,
que en valoraran la viabilitat econòmica i tècnica. Aquests primers pressupostos participatius de Paiporta

L’APP Paiporta
Info atén 822
incidències en
l’any 2017
L’aplicació mòbil d’informació municipal i comunicació d’incidències
Paiporta Info ha atés 822 incidències
al llarg del 2017. Aquesta ferramenta
gratuïta està disponible per a IOS i

han sigut una iniciativa de la Regidoria de Transparència, Modernització
i Participació Ciutadana, coordinada
per l’empresa experta en participació Culturama. Els responsables
polítics s’han mantingut al marge de
tot el procediment, com és preceptiu
en aquest tipus de procesos.
Després de superar les diferents
parts del procediment, els projectes
finalistes són el disseny, planificació
i creació d’una via segura al centre
del poble, amb l’objectiu d’afavorir el
trànsit de vianants. La via s’iniciaria
al Carrer Santa Anna, i seguiria per
Primer de Maig fins a l’Església, és
a dir, fins a la parada de Metrovalencia. Altre dels projectes contempla
la instal·lació d’aparells esportius,
equipaments lúdics i jocs biosalu-

dables als espais i zones verdes de
Paiporta. On ja n’hi ha aquest tipus
de jocs, s’ampliarien, mentre que
a zones com la Plaça 3 d’Abril se’n
col·locarien de nous.
D’altra banda, també s’ha proposat
la creació d’un ‘Espai Dona’, com
a lloc de trobada de les dones del
municipi, i serien les associacions de
dones les que realitzarien la programació de l’espai i el dinamitzarien.
També es proposa la construcció
d’un espai de trobada a l’aire lliure
per a joves, o l’habilitació de locals
per a aquelles entitats que no tenen
seu. Així mateix, es proposa la millora dels equipaments de neteja del
poble, o la rehabilitació d’un espai
municipal com a local per a reunions
d’associacions de joves.

Android i acumula 2.423 descàrregues des que es va posar en marxa
a mitjans de 2016. Entre les incidències destaquen les referides carrers
(257), parcs i jardins (151) i contenidors (64) i enllumenat (55). La
gran majoria han estat resoltes pels
serveis municipals.
A més, l’APP inclou notícies, una
agenda que ha acumulat més de 300
esdeveniments en 2017, i informació
útil sobre comerços locals i farmàcies de guàrdia.
>> El nostre poble <<
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El taekwondo triomfa en la Gala
Les paiportines Silvia Soriano Bacete
i Lorenta Cabel Solaz aconseguiren
els guardons a millors esportistes de
l’any 2017 en la 21a Gala de l’Esport
de Paiporta. L’esdeveniment va ser,
una temporada més, la gran festa
de l’esport local, i va comptar amb
la participació de desenes de clubs i
centenars de persones que ompliren
l’Auditori. L’acte va estar presidit
per l’alcaldessa, Isabel Martín, i la
regidora d’Esports, Zaira Martínez.
La gala es va enfocar com un homenatge a l’esforç de les famílies que
fan possible la pràctica de l’esport
als i les més menuts i menudes.

La taekwondista Lorena Cabel ha estat mereixedora del guardó a millor
esportista major de 16 anys gràcies
a la seua medalla de bronze en el
Campionat d’Europa en categoria
junior, mentre que Silvia Soriano,
millor esportista major de 16 anys i
també taekwondista, va aconseguir
la medalla de plata en el Campionat
d’Espanya en la categoria cadet, dins
de la modalitat de combat.
D’altra banda, l’Ajuntament va atorgar també els habituals guardons
institucionals, destinats a persones
o entitats que s’han significat per la
seua tasca en favor de l’esport local.

Formació en RCP
per a clubs

Torna la carrera
més solidària

Els clubs esportius de Paiporta han
pogut realitzar un curs intensiu de
10 hores amb acreditació oficial de
primers auxilis i Reanimació Cardiopulmonar (RCP) sufragat per la
Regidoria de Joventut i Esports. En
la formació han aprés com s’ha d’actuar en cas d’accident en la pràctica
esportiva, uns coneixements que
poden ser vitals.

Ajudes per a
esportistes menors
La Regidoria d’Esports ha atorgat
ajudes per a esportistes locals menors
d’edat de 5.000€, que ajudaran a una
vintena d’ells i elles a sufragar despeses derivades de la pràctica esportiva.
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Van aconseguir aquests premis el
jove jugador del Paiporta Bàsquet
Club, Álvaro Escartí Lamolda, per
la seua força i afany de superació
en no rendir-se malgrat patir des
de fa més de quatre anys la síndrome d’Arnold Chiari i una escoliosi
degenerativa idiopàtica. Així mateix,
altre guardó va anar a mans d’Isabel
Chover Fran, per la seua constància
i excel·lent dedicació com a monitora
dels programes esportius municipals.
Per últim, el Doctor Ramón Simarro
Casas fou també reconegut pels seus
constants serveis prestats al Servei
Municipal d’Esports.
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Paiporta acull el 29 de desembre la
sisena edició de la Sant Silvestre Solidària, la carrera que serveix per a
recaptar aliments per a les persones
necessitades. Per a participar s’ha
d’aportar al menys 1 quilo d’aliments
bé productes d’higiene personal
infantils, com bolquers, tovalletes
humides, etc... La carrera està programada per a les 20.00 hores, amb
premis a les millors disfresses.

Escoles obertes a la
ciutadania de Paiporta
Una Ciutat
Lectora per a
enriquir la ment
Paiporta és des del passat mes
d’octubre Ciutat Lectora. La localitat s’ha adherit a aquest projecte
de la Fundació FULL pel Llibre i
la Lectura que té com a objectius
promoure el gust per la lectura,
aconseguir un major nivell d’aquesta
activitat entre la població i implicar
a totes les entitats del municipi i la
ciutadania en aquesta tasca. Entre
les metes també està la formació de
ciutadans i ciutadanes compromeses
i responsables per a la millora del
seu interés per l’entorn i la cultura
partint de l’activitat lectora, posar-la
en valor i referenciar el territori.
A la presentació d’aquesta adhesió
van assistir la regidora de Foment
de les Arts Escèniques i Biblioteca,
Teresa Verdú, i el regidor d’Educació, Toni Torreño, així com responsables de la fundació impulsora. També
s’han declarat ciutats lectores localitats com Bocairent, Corbera, El Puig,
Marines o Utiel.
Entre les activitats que s’han promogut amb els objectius esmentats
estan la campanya de foment de la
lectura Colla de Lletres, el festival
de narració oral Paiporta Món de
Contes, el Club de Lectura i Taller
d’Escriptura encetats enguany i les
múltiples presentacions de llibres
que acull la Biblioteca Pública Maria
Moliner Ruiz, entre d’altres.

La Regidoria d’Educació ha posat en
marxa el programa ‘Escoles Obertes’, gràcies al qual associacions,
clubs i entitats locals tenen al seu
abast les instal·lacions educatives de
quatre centres de primària. Aquesta iniciativa té lloc a les vesprades,
després de l’horari lectiu, de dilluns
a dijous, fins a les 20:30. Els centres
que estan a disposició de la ciutadania en el programa ‘Escoles Obertes’
seran els CEIPs L’Horta, Lluís Vives,
Ausiàs March i Rosa Serrano. En dos
d’aquests centres (L’Horta i Rosa
Serrano) la Regidoria d’Educació ha
apostat per contractar un/a monitor/a de temps lliure, que custodiarà
les instal·lacions i alhora farà de
gestor i dinamitzador d’activitats a
aquells col·lectius que ho sol·liciten.
Les associacions, clubs o entitats
interessades a demanar la utilització
puntual o periòdica d’un espai en

aquests centres poden presentar una
instància a l’Oficina UNICA, en la
planta baixa de l’Ajuntament.
Les activitats d’escoles esportives,
alguns clubs esportius i altres entitats musicals i associacions ja han
començat la seua activitat, tot demanant autorització a la Comunitat
Educativa. Continua obert el termini
perquè hi haja noves demandes, que
s’autoritzaran si les activitats proposades compleixen els objectius del
programa. Hauran de ser activitats
no-lucratives, culturals, esportives
o lúdiques, que incidisquen en la
participació i el creixement sociocomunitari. Entre les associacions i
entitats que ja gaudisquen d’Escoles
Obertes estan la Unió Musical, la
Colla El Palleter, el Club Handbol
Femení, el club de taekwondo, el
club Von Hippel Lindau o el grup de
tai-xi, entre d’altres.

Els Rogles de Babel quallen amb
grups d’anglés, àrab i francés
La segona convocatòria dels Rogles
de Babel, els grups de conversa
d’idiomes impulsats per la Regidoria d’Educació, ha tingut una bona
resposta. De fet, s’han conformat
quatre grups en anglés, dos en àrab
i un en francés. Quasi un centenar
de persones s’han sumat als grups,
que continuen oberts per a qui esti-

ga interessat en aprendre un idioma
o practicar-ne algun que coneguen
mínimament. Hi ha més informació
al Centre de Formació de Persones
Adultes (CFPA), on s’imparteixen les
sessions. Entre els grups destaca el
d’àrab per a criatures descendents
de migrants, que recuperen la cultura dels seus progenitors.
>> El nostre poble <<
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La Finestra de Paiporta

Monstres valencians. AVIVA i el Museu han impulsat
la recuperació dels monstres valencians per Tots Sants.
400 criatures participaren dels tallers associats.

Recicla els teus aparells. Un any més, Paiporta ha participat en la campanya de conscienciació sobre la necessitat
de reciclar els aparells elèctrics domèstics.

Curs de gestió per a policies. La Policia Local de
Paiporta ha realitzat un curs de formació en el software de gestió d’atestats i incidents.

Convenis amb les AMPAs. L’Ajuntament de Paiporta ha
renovat un any més els convenis a través dels quals presta
ajuda a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPAs) dels centres educatius de la localitat.

Colla de Lletres. La campanya de foment de la lectura
de la Biblioteca ha reunit en els tres mesos de durada a
centenars de mares, pares i criatures.

Donació al Museu. Abelardo Martínez, descendent dels
constructors del Rajolar de Bauset, ha donat una espectacular maqueta d’un motor de reg al Museu de la Rajoleria.

L’handbol femení renaix. Una de les grans notícies
de l’esport paiportí ha sigut el renaixement del club
d’handbol femení, que es va presentar al novembre.

Convenis amb les confraries. La Regidoria de Cultura
ha renovat els convenis gràcies als quals destina una subvenció per a les sis confraries paiportines.
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La tornada de Montesa. El pintor paiportí Salvador
Montesa va tancar amb un gran nombre de visitants la
seua exposició ‘Secuencias y transfiguración’

Exaltació fallera. L’Auditori Municipal va viure l’exaltació de les Falleres Majors de Paiporta 2018, Tamara
Canales i Noemí Garcia.

Món de Contes es consolida. La segona edició del festival de narració oral Paiporta Món de Contes, amb Cuba de
país convidat, ha consolidat l’esdeveniment.

Cuina tradicional valenciana. La Biblioteca Pública
va acollir recentment la presentació del llibre de cuina
tradicional valenciana de Rafael Mármol.

Patinatge artístic. La patinadora paiportina Andrea Tarazona es va proclamar campiona, mentre que Clara Perpiñá
fou huitena, en el Trofeu Federació de Xeraco.

Plens més inclusius. El plens de Paiporta són des
de novembre més inclusius. Gràcies a l’acord amb
FESORD, tots seran traduïts a llenguatge de signes. La
traducció també s’incorporarà a la retransmissió.

Bronze en judo. La jove judoca paiportina Aitana Perigüel va guanyar la medalla de bronze en la Copa d’Espanya Infantil celebrada recentment a Valladolid.

Convenis amb les falles. Un any més, la Regidoria de
Cultura ha signat els convenis de col·laboració amb les
falles de Paiporta, pel qual reben 1.000 euros cadascuna.

>> El nostre poble <<
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Paiporta s’associa

Paiporta Bàsquet: Més que esport

Després de molts anys sense equip, Paiporta ha recuperat l’esport de la cistella gràcies al treball d’un grup de
pares, mares i patrocinadors. Plantegen una educació en valors més enllà de la competició
La recuperació del bàsquet a Paiporta és ja una realitat gràcies a la
iniciativa d’un grup de pares i mares,
amb el suport de José Navarro i la
immobiliaria Ciencasas com a patrocinador. Gràcies al treball constant
i fonamentat en l’educació en valors
d’aquest grup de gent, fa un parell
de temporades va nàixer el Paiporta Bàsquet, com a continuïtat de la
tasca portada a terme en les escoles
esportives municipals. Poc més d’un
any després de la seua fundació,
l’equip ha sumat a les categories
infantil, cadet, júnior i sénior una formació femenina sénior, que es pretén
estendre a la resta d’edats.
El Paiporta Bàsquet té des del principi una vocació educativa més enllà
de la competició. Així, la documentació facilitada per l’entitat descriu la
intenció d’establir “un model educatiu a través de l’esport”, amb els
objectius bàsics de “formar i educar
a l’individu a través de l’esport, el
desenvolupament de qualitats físiques, motrius, tècniques i tàctiques
en un entorn de valors individuals i
col·lectius, fomentar la pràctica de
l’esport igualitari, i la convivència, el
companyerisme, la disciplina compartida i l’esperit d’equip propi de
l’esport”.
El bàsquet a Paiporta es va perdre
anys enrere, i ara torna amb força de
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la mà d’aquest grup humà, que s’ha
marcat la meta de la recuperació
de l’esport de la cistella, equiparant
aquesta pràctica i el volum de participants amb la resta de localitats de
la comarca. Per a eixamplar la massa

Les dones també
tenen lloc
El Paiporta Bàsquet ha incorporat
enguany una secció femenina,
pel moment, en categoria sénior,
encara que entre els plans dels i
les promotores d’aquest projecte
està la prioritat d’estendre els
equips de dones a la resta de
categories del club.
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social del bàsquet, els i les responsables de l’equip tenen previst posar-se
en contacte amb centres educatius
i associacions per a presentar el
projecte i aconseguir nous jugadors
i jugadores. A més, han organitzat
activitats com jornades de portes
obertes per a pares, mares, fills i
filles, tornejos de tres contra tres,
i una campanya de comunicació en
xarxes socials.
Al Paiporta Bàsquet apliquen una
filosofia d’educació en intel·ligència esportiva i emocional. L’objectiu
durant les sessions d’entrenament
és que xiques i xics treballen la
creativitat, la motivació i l’esperit
de superació, amb la finalitat última
que es divertisquen. A més, tenen
en compte l’educació motriu més
enllà de la tàctica, especialment, en
les categories amb participants més
joves. Tot això sense oblidar la tècnica i tàctica del bàsquet, un esport
on aquests sabers són fonamentals,
i on també prima l’esperit d’equip,
altre dels pilars de la jove formació
paiportina.
El Paiporta Bàsquet Club té perfils a
Facebook i Twitter, a més d’un blog
on penja les seues últimes notícies, i
on es pot obtindre informació per a
incorporar-se a l’equip. L’adreça és
www.paiportabasquet.blogspot.com.
es/

Opinió
Portaveus dels grups polítics municipals

Pep Val
Portaveu Compromís

paiporta@compromis.net

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

Vicent Ciscar
Portaveu PSPV-PSOE

vicentciscar@paiporta.es

Alberto Torralba
Portaveu PODEU

albertotorralba@paiporta.es

Vicente Ibor
Portaveu Partit Popular
vicenteibor@paiporta.es

Mª Consolación
Tarazona
Portaveu Ciudadanos

paiporta@ciudadanos-cs.org

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

El nadal segueix sent una eina al servei de
l’Església i del capitalisme
Al llarg dels segles, els dos han sabut
traure-li profit per benefici propi.
Apel·lant a la bona voluntat i els
sentiments de solidaritat comunal
i fraterna, tots dos han manipulat,
per subsistència, aquesta època de
recolliment familiar i d’amistat.
El que originàriament va ser la
commemoració del sorgiment
de la rebel·lia sintetitzada en el
naixement de Jesús, persona justa
que mitjançant l’amor fratern, es
va enfrontar a l’opressor violent i
desintegrador, va intentar premiar
fent justícia i estimant al germà, ha
sigut utilitzat per l’església per a,
mitjançant la submissió resignada
i el manteniment estructural de la
pobresa, oferir una mica de caritat,
anul·lant així qualsevol exigència
al estat dels drets humans bàsics.
I tot açò en clara connivència i

l’empar del sistema capitalista, al
qual li interessa mantenir aquesta
desigualtat cronificada i així seguir,
amb mà dura, subjugant la classe
treballadora (cada vegada més feble),
i mantenir unes elits que viuen en
l’abundància cada vegada més riques.

únic objectiu valoritzar l’acumulació
de mercaderies enterament
innecessàries, sent conscients a
més de l’existència d’altres éssers
humans que dormen al carrer o en
un camp de refugiats amb l’únic
sostre que el gèlid cel de l’hivern.

El nadal és una època profundament
contradictòria. D’una banda trau els
millors aspectes de l’ésser humà. Les
famílies i els amics es reuneixen per
a compartir taula, regals i sentiments
fraternals en un esperit comunal.
Però també, són els dies de major
esplendor del consumisme endimoniat
i d’una falsa pretensió d’aparença,
que ha arribat a impregnar gran part
de la societat: files interminables
d’éssers amb la mirada perduda
passejant pels centres comercials
a la recerca de l’últim article
inútil. Tot açò amb gran satisfacció
d’aquest capitalisme que té com a

Però aquests i tots els nadals són
també una bona oportunitat per
recordar que vivim en un món de
gran desigualtat, tant econòmica
com social, que hi ha éssers humans
que ho passen molt malament, que
els drets socials, laborals i dels
pensionistes cada vegada estan més
retallats, que malgrat l’augment de la
macroeconomia, Espanya és el segon
país amb més desigualtat d’Europa
i per tant, el nadal no serà igual per
a tots i totes, que hi hauran xiquetes
i xiquets que no tindran regals.
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Falsas verdades no conducen a ningún cambio
Los ciudadanos merecen que sus
políticos hablen claro, nos gustaría
resaltar la actuación del partido C’s
en el conflicto de Cataluña, en la
que ha sido el único partido que de
principio a fin ha mantenido su identidad, sin balancear sus decisiones
y determinación sin valorar posibles
pérdidas o ganancias electorales.
NO ha querido jugar a un discurso
en Barcelona y otro en el resto de
España, NO ha visto otro escenario
que el de reafirmarse como partido
constitucionalista, respetando las
leyes y haciéndolas cumplir, además de solicitar que quien las haya
incumplido pague por ello.
Al hilo de esta afirmación, remarcar
que nuestra alcaldesa, ha estado
mandando mensajes de apoyo y
animo al “proces”, ya declarado
inconstitucional y a todas luces ilegal. Nuestra Alcaldesa tendría que
recordar que representa a más de
25.000 habitantes, no siendo ade-

más su partido la lista más votada.
Por otra parte cuando compromis
estaba en la oposición y había
alguna imputación en algún edil, se
desvivían pidiendo dimisiones, pero
ahora que están en el equipo de gobierno hemos descubierto que hay
diferentes tipo de “imputaciones”.
Si hubiera coherencia política no
haría falta recordárselo.
Tenemos a día de hoy muchas calles
y plazas con una iluminación más
que insuficiente, la limpieza en
varias zonas dejan bastante que
desear, el discurso de que “era lo
heredado” ya se ha desgastado,
llevan más de dos años con un más
que anunciado excedente que están
generando en las arcas, que podrían
aprovechar para mejorar lo anterior
o, por que no, PUBLICAR EL BIM
INTEGRAMENTE EN VALENCIANO
Y CASTELLANO, pues aunque a
compromis le pese el Castellano es
una lengua oficial, y es la gran olvi-

dada de este nuestro excelentísimo
ayuntamiento. Y recordarles todos
los ciudadanos son merecedores de
poder entender lo que allí se exprese respetando su lengua materna.
Por ello instamos el máximo respeto
y educación a ambas lenguas.
Vamos a publicar noticias y entrevistas en nuestra página de Facebook
de C’s Paiporta, además de crear
una sección de “tienes dudas? C’s
responde”, en referencia por ejemplo a presupuestos municipales,
contrataciones, bolsas de trabajo,
inversión real en bieestar…
Desitjaros unes bones festes i feliç
2018 a tots. Desearos unas buenas
fiestas y feliz 2018,
Grupo municipal C’s

Mentiras, ineficacia y mucha propaganda
Resulta difícil enumerar en este
pequeño espacio que se nos concede a la oposición la totalidad de los
disparates absurdos que nos está
“regalando” el gobierno tripartito a
todos los paiportinos, así que vamos a
hacer sólo un pequeño muestreo.
La Alcaldesa Martín, que lo es en
virtud del pacto de los partidos que
perdieron las elecciones, ha conseguido gobernar en contra de toda la
sociedad. Empezó prohibiendo por
decreto la asistencia de concejales a
actos religiosos, más tarde se indignó
con las críticas falleras y atacó frontalmente a algunas comisiones, entorpeciendo la fiesta con limitaciones absurdas y ninguneando a sus máximos
representantes, ha suprimido el tiro y
arrastre, el ataque a las peñas taurinas es constante y ha convertido unas
fiestas patronales multitudinarias y
acogedoras en un esperpento plagado
de consignas ideológicas excluyentes
que no han gustado a nadie.
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En materia cultural la contratación
con 7.000 euros de dinero público de
afines ideológicos como Willy Toledo,
entre otros, o la utilización en edificios municipales de la bandera de la
segunda república, se unen a una escasa pero carísima programación que
prima a los afines ideológicos en detrimento de la calidad. Además se ha
impuesto a sangre y fuego el uso del
valenciano, con las normas lingüísticas del nacionalismo, sin que ninguna
comunicación con los ciudadanos se
haga en lengua española, pese a ser
un derecho reconocido por la Ley.
De todos es sabido que se actúa de
forma discriminatoria con funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento.
Un ejemplo claro son las arbitrariedades que se cometen con algunos Policías Locales o el anuncio del despido
masivo de trabajadores de ESPAI
para no convertir sus contratos en
indefinidos y ello sin tener en cuenta
los desproporcionados expedientes
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disciplinarios que están ahora en los
tribunales.
Por último la gestión económica es
nefasta, no han hecho inversiones y
de lo único que presumen es de haber
pagado la deuda, lo que no es muy difícil si tenemos en cuenta que les dejamos un remanente de tesorería de 8
millones de euros. Aun así el pago de
la deuda que estaba contratada a un
interés muy favorable, por debajo del
0,5% en algunos casos, es una mala
política económica que acabaremos
pagando, ya que no se puede invertir y es posible que antes del fin del
mandato tengan que acudir a bancos
para financiar expropiaciones.
Nos queda un consuelo, que en poco
más de un año hay elecciones locales
y sin duda la situación política de
Paiporta volverá a la sensatez. Por
supuesto ahí estará el PP de Paiporta.
FELIZ NAVIDAD.

Ho reconeixem: som responsables
Sí, ho reconeixem. Som responsables.
Compromís i el nostre govern som
responsables d’haver deixat l’Ajuntament de Paiporta amb un deute 0.
I ho hem aconseguit en poc més de dos
anys.
Com? Molt senzill: fent una gestió
econòmica responsable i eficaç dels
recursos de la ciutadania. Perquè eixa és
una de les obligacions més importants de
les persones que el poble ha triat en unes
eleccions democràtiques.
Fa dos anys i mig, en arribar al govern i
revisar la situació econòmica de l’Ajuntament, ens marcàrem com a objectiu
acabar amb el deute de 6,7 milions que
havia deixat el Partit Popular.
En l’administració pública, determinades
situacions (com construir un pavelló
esportiu, una escoleta infantil o un centre
de dia) poden justificar un préstec
bancari. Però el deute que havíem heretat
del PP de Vicente Ibor no es va generar

així; el causava en gran part el préstec
que va forçar per a pagar a proveïdors
tantes factures que acumulaven als
calaixos. Un forat escandalós, fruit d’una
pèssima gestió del govern popular. Vuit
anys en què el malbaratament de recursos
sense treva (Viñarock, assessora d’imatge
i xofer/guarda-esquenes per al Sr. Ibor, 11
regidors alliberats...) fou la tònica general.
Al maig de 2015, el poble els feu fóra, i
nosaltres ens trobàrem una administració
saquejada, sense personal i amb els
serveis essencials abandonats. De manera
que, per a revertir el caos, calendaritzàrem la recuperació amb objectius ben
definits.
Ara, dos anys i mig després, el govern
amb Compromís podem dir ben alt
que hem aconseguit que el deute de
l’Ajuntament de Paiporta siga 0, hem
multiplicat els serveis a la ciutadania
en totes les àrees i hem contractat el
personal que necessitava aquesta
aposta de serveis. Ho hem fet paral·lela-

ment a moltíssimes inversions, entre les
quals:
- Un pla de renovació d’edificis municipals, a
punt de concloure.
- La renovació integral de la piscina d’estiu.
- La rehabilitació de la llar de la Tercera
Edat.
- La substitució del clavegueram de Mestre
Palau.
- L’accessibilitat de l’edifici annex al Centre
d’Ocupació.
- La millora en accessibilitat, tot rebaixant
l’altura de les voreres del poble.
- Constants inversions i millores en escoles
(banys, patis, tanques...)
- Obres de peatonalització al centre del poble
- Ampliació de voreres en diferents barris, en
procés.
- Una pista de patinatge, ben prompte en
ús...
Compromís seguirem sumant il·lusió i
treball. Per responsabilitat.
Bones festes i feliç 2018 de part de
Compromís per Paiporta

Paiporta, en el bon camí
Quan arriba la fi de l’exercici, i el
final de l’any ho és, fem balanç dels
darrers 12 mesos i avaluem la nostra
feina, al temps que ens plantegem
que podrem millorar en l’exercici
següent. Evidentment, tot és millorable, i eixe és el camí, anar millorant
cada any, però al mateix temps cal
apreciar allò que s’ha fet bé, perquè
també això ens marca el camí.
El grup Socialista de Paiporta pensem que es pot fer un balanç positiu
de l’any 2017, continuem treballant
per les persones juntament amb
els nostres socis de govern, tal com
plantejarem a l’inici de la legislatura, amb una bona gestió dels
recursos municipals i prioritzant en
els aspectes socials.
Amb totes les limitacions que tenim
per la llei “Montoro”, hem multiplicat les polítiques de benestar
social i d´ocupació, encara molt
necessàries.

Sabem que hi ha molta gent encara
al poble que té problemes greus, no
estem cecs ni som insensibles, i sabem que hi ha problemes econòmics
i socials que no es poden solucionar
des dels ajuntaments. Però també
n’hi han que sí estan a les nostres
mans, i són eixos els que estem treballant per solucionar.
Hem reduït el deute de l´Ajuntament de Paiporta a zero, i per tant
eixos recursos que es destinaven a
pagar deute i interessos, en este nou
pressupost de 2018, es destinaran a
oferir més ajudes i més servicis als
ciutadans.
Gràcies també a les polítiques socials i a les ajudes que ens arriben
des de la Generalitat i des de la
Diputació de València, a més dels
romanents de tresoreria, podem
abordar nous projectes.
Projectes que en 2018 voran la llum,

>> El nostre poble <<

com ara millora dels accessos als polígons industrials des de la carretera
de Benetússer, que donarà seguretat
a molts treballadors i treballadores,
la remodelació de la quarta planta
de l´ajuntament , la nova pista de
patinatge del carrer Jaume I, la
millora de la piscina municipal o
l’ampliació del centre de formació
Ocupacional.
Es nota i molt que l´esquerra esta
governant en Paiporta, ara els recursos públics estan utilitzats com
cal, la força del nostre govern està
en el compliment del nostre programa i en la manera de gestionar els
recursos públics i ho valorem molt
positivament, pensem en les persones, volem millorar Paiporta, i en
això treballem cada dia.
Us desitgem que passeu unes bones
festes nadalenques i que tingueu un
feliç any nou.
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