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L’expropiació d’un solar obri la 
porta al nou pavelló esportiu

L’Ajuntament de Paiporta expropiarà 
un solar adjacent al poliesportiu 
municipal que suposarà una inversió 
d’1,5 milions d’euros. L’expropiació, 
dictaminada per sentència judicial, a 
petició dels propietaris, obri la porta 
a la construcció del pavelló esportiu, 
una instal·lació demandada durant 
dècades pel veïnat de la localitat, i 
que ara està més a prop.
El solar té una extensió de 19.002,30 
metres quadrats i, segons el Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbana (PGOU), 
està destinat a dotació esportiva i 

zona verda. Es troba al costat del 
poliesportiu, entre la piscina coberta 
i el camp de futbol El Palleter. Limita 
també amb el Barranc de Xiva, i té 
l’eixida al camí de les Vinyes del 
Marqués, la continuació del carrer 
Literat Azorín.
La propietat dels terrenys va valorar 
el solar en 8.826.009,08 euros, una 
quantitat amb la qual l’Ajuntament 
no estava d’acord. Per això, es va 
acudir a les instàncies judicials 

tembre d’enguany es va publicar la 

1.490.009,92 euros. 
El cost de l’expropiació s’assumirà 
amb fons propis donada la bona 
situació econòmica de l’Ajuntament 
de Paiporta. A més, l’equip de govern 
compta amb la recomanació de 
l’interventor municipal i el vist-i-plau 
del tresorer. 
La inversió en l’adquisició del solar 
no afectarà a la liquiditat ni al bon 
funcionament des del punt de vista 
de la solvència econòmica i de treso-
reria de l’Ajuntament.

El solar estava contemplat com a sòl per a ús esportiu i zona verda en el Pla General d’Ordenació Urbana, i l’expropiació, demanada pels 
propietaris, tanca un litigi que s’ha arrossegat durant anys

Fins ara, les persones que volien 
practicar alguns esports a Paiporta 
al llarg de tot l’any havien de confor-

consistori estudiarà totes les vies i 
buscarà les complicitats necessàries 

amb altres administracions per a 
sufragar la construcció del nou pave-
lló, “imprescindible i necessari”, va 
explicar l’alcaldessa, Isabel Martín. 
“Ara que hem posat remei a la 
pèssima situació econòmica a 
l’Ajuntament heretada dels governs 
anteriors, és el moment de retornar 
l’esforç a la ciutadania i de donar-li 
totes les comoditats possibles. S’ha 
acabat haver d’anar a altres pobles 
per a practicar esport en les millors 
condicions”, va concloure la dirigent.

“Hem de 
retornar l’esforç 
a la ciutadania” 
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El passat mes d’octubre es va pu-
blicar la sentència que obligava a 
l’Ajuntament de Paiporta a expropiar 
un solar de més de 19.000 metres, 
situat entre la piscina coberta i el 
camp de futbol El Palleter. El preu 

-
propiació demanada pels propietaris 
va ser d’1,5 milions d’euros. 
Gràcies a la bona situació de l’Ajun-
tament, i amb el vist i plau de treso-
reria i intervenció, es varen portar 
a terme tots els tràmits per a pagar 
immediatament, en un moviment que 
obri la porta a la construcció d’un 
nou pavelló esportiu, ja que la zona 
està declarada com a d’ús esportiu. 
La bona situació dels comptes pú-
blics permetia afrontar el pagament 
de manera immediata.
“La bona gestió dels comptes públics 
és una responsabilitat del govern i és 
una obligació per a quan arriben ca-
sos com aquest”, explica la regidora 
d’Hisenda i Administració General, 
Beatriz Jiménez. “La situació que ens 
trobàrem en arribar era de deixa-
desa absoluta i en aquests tres anys 
ens hem dedicat a posar ordre i a 
equilibrar uns comptes penosos, amb 
un deute de 6,7 milions d’euros però, 
sobretot, amb una administració 
abandonada i de la que la ciutadania 
no esperava res, perquè estava ab-

a exemple l’estat de Benestar Social, 
amb quatre persones dedicades a 
ajudar a les persones més necessi-
tades en plena tempesta de la crisi 
econòmica.
Tres anys després de l’entrada del 
nou govern, l’Ajuntament de Paiporta 
no té deute amb els bancs, ha afron-
tat quatre expropiacions per valor de 
3,1 milions d’euros, i tot això sense 
que s’haja vist afectat el romanent 
positiu de tresoreria, que era de 6,4 
milions d’euros en maig de 2015, i 
ara se situa en 6,9 milions. 
A més, és un consistori que, de mitja, 
paga a proveïdors 5 dies després que 
entren les factures, mentre que en 
2015 ho feia als 33 dies. I el que és 
més important: dº’acord amb les da-
des facilitades pel departament d’in-
tervenció, la inversió per habitant 
s’ha incrementat en 100 euros i ha 
passat dels 487 euros per habitant a 
l’any en 2014 (l’últim de govern del 
PP) als 586 euros actuals. 

L’Ajuntament en xifres: Així han 
millorat els comptes públics
La situació econòmica de l’Ajuntament de Paiporta ha donat un gir de 180 graus en tres anys: 
el govern ha cancelat tot el deute heretat i ja no paga interessos als bancs, s’han afrontat 
expropiacions per valor de 3,1 milions d’euros sense afectar al romanent positiu de tresoreria, es 
paga a proveïdors en temps rècord i s’inverteixen 100 euros més per habitant que en 2015.
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Paiporta Món de 
Contes, referent de 
la narració oral

La iniciativa de foment de la lectura 
i l’interés per la literatura ‘Colla de 
lletres’, amb conta-contes gratuïts i 
setmanals a la Biblioteca Pública Ma-
ría Moliner, ha tancat la seua cinque-
na temporada amb èxit d’assistència. 

celebrat 9 sessions amb 11 narrado-
res i narradors, 

Cinquena edició de la 
Colla de Lletres amb 
èxit de participació

El Club de Lectura 
s’extén als centres 
educatius del 
poble
El Club de Lectura i Taller d’Escrip-
tura, iniciativa de la Regidoria de 
Cultura per a aquelles persones que 
vulguen endinsar-se en el món de la 
literatura i analitzar els llibres, au-
tors i autores, s’extén ara també als 
centres educatius de Paiporta. 
La responsable del Club i el Taller 
per a persones adultes posat en 
marxa a principis de 2017, Amparo 
Rico, visita aquestes últimes setma-
nes alguns centres per a compartir 
impressions amb l’alumnat que ha 
volgut formar part d’aquests grups. 
Amb aquesta iniciativa, la Regidoria 
de Cultura estimula l’interés per la 
literatura entre les persones més 
joves de la localitat, un dels objectius 
de la declaració de Paiporta com a 
Ciutat Lectora, i que se suma a nom-
broses iniciatives de l’Ajuntament.

Dins de la declaració de Paiporta 
com a Ciutat Lectora, és a dir, com-
promesa amb el foment de la lectura 
i l’escriptura, la Regidoria de Cultura 
ha posat en marxa l’Aula de la Parau-
la, un taller gratuït per a treballar 
l’ús de la veu mitjançant la recitació 

de poemes i lectures dramatitzades, 
a càrrec del rapsoda Vicent Camps. 
Aquest taller se celebra amb perio-
dicitat quinzenal a L’Auditori Muni-
cipal, els dimarts, a les 18.30 hores, 
és gratuït, i està obert a majors de 
14 anys. A través d’una selecció de 
poemes i textos, Camps treballa amb 
els i les assistents la capacitat de 
transmetre millor el missatge del 
text amb una lectura i recitació ben 
realitzades.

Naix l’Aula de la 
Paraula, el taller per 
a treballar la veu

La tercera edició del festival de na-
rració oral Paiporta Món de Contes, 
celebrada aquest mes d’octubre, va 
omplir la localitat d’espectacles per 
a posar en valor la transmissió oral 
de cultura, històries i coneixements. 
Al llarg de 9 dies, 11 narradores, na-
rradors i companyies han oferit més 
de 45 espectacles singulars, gratuïts, 
dirigits a totes les edats. El país con-
vidat enguany ha sigut Camerún, des 
d’on va arribar Boniface Ofogo.

Per a la regidora de Foment de les 
Arts Escèniques i Biblioteca, Teresa 
Verdú, “el balanç és més positiu que 
mai, per la qualitat dels especta-
cles, per l’acollida del públic i per 
la presència massiva en les actua-
cions”. Tot això, junt a la gran res-
posta a les sessions concertades amb 
els centres educatius, “ens mostren 
que aquest festival està totalment 
consolidat i és, després de tres anys, 
un referent estatal”, va afegir Verdú. 

Centenars de persones varen assistir 
a les sessions obertes i concertades 
de Paiporta Món de Contes. Han 
funcionat cites tan singulars com els 
Contes per a després de sopar, un 
divendres a les 22.30 hores,  i altres, 

per a aquests espectacles, i ens 
referma en la idea que hem construït 
unes bases sòlides per a que Paiporta 
Món de Contes arribe a una quarta 
edició”, va concloure Verdú. 
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“La conversió  
en Museu fou 
un gran encert”

En la inauguració de ‘Museu de la 
Rajoleria, 18 anys amb tu’, el regidor 
de Cultura, Alberto Torralba, va 
explicar que “s’ha demostrat que la 
conversió de la fàbrica en Museu fou 
un encert, i dia a dia treballem per a 
posar en valor equipaments museís-
tics únics com aquest”. En aquest 
aniversari, l’Ajuntament “ha posat en 

sobre tot, la gent que ens ha visitat 
i ha crescut amb nosaltres”, va con-
cloure el responsable de Cultura. 

El regidor de Cultura, Alberto 
Torralba, posa en valor un 
equipament cultural “únic”

El Museu de la Rajoleria 
sobrepassa la majoria d’edat

Lluny de centrar-se en el seu passat, 
el Museu de la Rajoleria de Paiporta 
ha decidit mirar al futur en els actes 
de celebració del seu 18 aniversari. 
Al futur i a la participació, especial-
ment, de la gent jove. Així, des del 
4 d’octubre va acollir l’exposició 
‘Museu de la Rajoleria, 18 anys amb 
tu’, un retrat a tota una generació, 
la ‘Generació Museu’, nascuda el 
mateix any 2000 en què el Rajolar de 
Bauset es va convertir en museu. 
El retrat a aquesta generació s’ha 

realitzat a través de 16 panells que, 
junt a altres 18, un per cada any de 
vida de la infraestructura, i dos amb 
imatges de col·laboracións amb dife-
rents associacions, s’agrupen en una 

A més, també es va inaugurar el 
mural que varen elaborar un grup 
de joves junt a l’artista urbà Mario 
Mankey. Aquest mural es va realitzar 
sobre un gran panell situat als jar-
dins del Museu i, consta d’elements 

d’aquesta instal·lació. També té un 
pes important en l’obra el paper 
de les persones que han passat per 

instal·lació cultural, ara fa 18 anys i, 
sobre tot, les que encarnen les arrels 
rajoleres de Paiporta. En l’altre 
costat d’aquest collage en què es 

representat el motlle margarida, res-
taurat a l’inici de la vida museística 
del rajolar i emblema del Museu. 

La joventut protagonitza la mostra que commemora els 18 anys de naixement del museu etonològic i sala 
d’exposicions de Paiporta, emblema de la vida cultural de la localitat i de les seues arrels rajoleres 
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Gala per a 
reconéixer una 
labor impagable

El pròxim 24 de gener l’Auditori 
Municipal acull la presentació de la 
campanya ‘Somos Súper Paiporta’, 
que dóna a conéixer l’activitat d’enti-
tats i associacions, i reconeix la seua 

la ciutadania. A través de vídeos, les 
persones que formen part d’aquestes 
entitats conten a què es dediquen, 
què aporten a la societat i què els 
aporta a elles i ells el temps que 
dediquen a les entitats a les quals 
pertanyen. 

‘Somos Súper Paiporta’ se celebra 
a l’Auditori el 24 de gener i ret  
homenatge a entitats i associacions

Una investigació de plantes 
del nostre entorn guanya el 
Premi d’Estudis Locals

La Regidoria de Transparència, 
Modernització i Participació Ciuta-
dana i la Fundació Horta Sud (FHS) 
han oferit en els últims mesos cursos 
de formació gratuïts per a associa-
cions de Paiporta. Amb l’objectiu 
de reforçar el teixit associatiu del 
poble, personal tècnic de la FHS 
han format a aquelles entitats que 

s’han apuntat sobre assumptes com 

mitació de documents i presentació 
telemàtica, i estratègies per a incre-
mentar la base social i la participa-
ció.  En el curs d’obtenció de certi-

manera pràctica les claus bàsiques 

relacionar-se telemàticament amb 
els ajuntaments i altres administra-
cions. En el segon dels cursos, s’han 
donat a conéixer estratègies concre-
tes per a incrementar la base social, 
així com per a refermar el compro-
mís de les persones associades. 

‘Les plantes del nostre entorn. Guia 
silvestre del municipi de Paiporta’, 
és el títol del projecte guanyador del 
primer Premi d’Estudis Locals de 
Paiporta, convocat enguany per part 
de la Regidoria de Transparència, 
Modernització i Participació Ciutada-
na. El treball és obra de Simon Fos i 
Maria Ángeles Codoñer Santamans.
El Premi d’Estudis Locals està dotat 
amb 2.000 euros i té un període 
d’execució per als autors d’un any. A 
partir del mes de setembre, quan es 

va donar a conéixer el veredicte del 
jurat, el guardonat va rebre 1.000 

una vegada es comprove la correcta 
realització d’aquest, se li entregarà 
la resta del premi. El projecte s’ha 
imposat entre la mitja dotzena de 
treballs presentats.  Alguns dels cri-
teris de valoració han sigut l’origina-
litat i l’interés del tema, la claredat 
en el plantejament dels objectius, la 
diversitat de fonts o la idoneïtat de 
la metodologia, entre d’altres. 

Continua la 
formació per a 
associacions
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L’extensió dels carrils bici de Paipor-
ta cap a altres localitats, que exe-
cutarà l’Ajuntament en els pròxims 
mesos, permetrà la connexió de 
Paiporta amb vies ciclistes a altres 
localitats, cas de Benetússer, i també 
a les infraestructures projectades 

per la Conselleria d’Obres Públiques. 
Durant la Setmana de la Mobilitat, 
la Regidoria  d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat va presentar 
unes obres que suposaran la cons-
trucció de 2,5 quilòmetres de nous 
carrils bici a la localitat. Aquest 
projecte també completarà la xarxa 
interna de vies ciclistes dins del nucli 
urbà.  
Aquests 2,5 quilòmetres se sumaran 
als que ja hi havia construïts, encara 
que la xarxa es trobava inconnexa i 
incompleta, cosa que ja s’ha solu-
cionat en bona part amb el tram 
de carril bici del Pont Nou. Quan 
estiguen acabades les obres, la xarxa 
de vies ciclistes de Paiporta serà de 
9 quilòmetres, tots ells connectats i 
amb eixides a altres localitats.
Totes aquestes actuacions estan 
contemplades en el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible (PMUS), aprovat 
al 2017, i que marca com una de 
les línies prioritàries completar i 
extendre la xarxa de carrils bici amb 

litat més respectuosa amb el medi 
ambient. 
El pressupost inicial per a l’actuació 
és d’uns 242.000 euros i s’executarà 
en uns cinc mesos. La meitat del 
cost se sufragarà amb Fons FEDER 
gràcies a la subvenció concedida per 
la Unió Europea a aquest projecte.

Paiporta 
s’acosta en 
bicicleta a 
València i 
les localitats 
veïnes

Paiporta i València tindran un nou 
nexe d’unió sostenible en pocs mesos 
gràcies a la via ciclovianant que 

Públiques amb l’ajuda de fons euro-
peus. Aquesta via, exclusivament per 
a bicicletes i vianants, connectarà 
el carril bici paral·lel a la carretera 
CV400 i salvarà el llit nou del Túria 
amb una nova passarel·la per a acos-
tar la capital a Paiporta i altres cinc 
localitats. Anar a València en bicicle-
ta serà més fàcil que mai.
El projecte suposarà una inversió de 

ges entre la Generalitat Valenciana i 
fons FEDER, i trencarà una barrera 
històrica entre la ciutat i l’Horta 
Sud des que es va construir el nou 
llit del Túria arran de la ‘Riuà’ de 
1957. La presentació es va celebrar 
a la seu de l’Associació de Veïns de 
Sant Marcel·lí, on també es desitjava 
ferventment la infraestructura, que 
suposa un nou pont de connexió en 
bicicleta o a peu amb els primers 
pobles de l’Horta Sud. Els càlculs 
de la Conselleria apunten a que es 

100.000 persones. 
Un tram d’aquesta nova via ciclovia-

per al futur Anell Verd Metropolità, 
que circumdarà tota la ciutat de 
València des de l’Horta Nord a l’Hor-
ta Sud, i que connectarà els pobles 
de l’àrea metropolitana més pròxims 
a la ciutat, inclosa Paiporta. Amb 
l’extensió dels carrils bici del poble 
i l’impuls de les diferents adminis-
tracions, es pretén crear una xarxa 
segura i completa de carrils bici 
per a promoure una mobilitat més 
sostenible.

L’extensió dels carrils bici del poble 
farà possible la connexió

Amb el projecte de via ciclovianant 
que creuarà el riu Túria, Paiporta 
quedarà connectada amb València 

l’anell verd que circumdarà la 
ciutat
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Una inversió de 230.000 euros per 
a millorar el CEIP L’Horta 

Cine ‘stop motion’ i impressió 3D 
a La Sénia i La Immaculada

La Regidoria d’Educació i l’start-up 
El Caleidoscopio han posat en marxa 
a Paiporta el projecte d’innovació 

la creació d’un curt d’animació amb 
tècnica ‘stop-motion’ i l’ajuda de la 

de l’IES La Sénia i el col·legi La Im-
maculada. MOMO uneix art, tecnolo-
gia i societat, ja que la pel·lícula, que 

social o mediambiental.

El CEIP L’Horta de Paiporta ha 

una subvenció de 230.000 euros (el 

Municipal de Manteniment d’Es-
coles, sufragat per la Diputació de 
València amb la col·laboració de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport. Les ajudes s’han 
centrat en la renovació d’elements 

A Paiporta, la inversió municipal en 
manteniment dels centres educatius 

s’ha multiplicat per set en dos anys, 
quan ha passat de 15.000 euros 
en 2015, baix el govern del PP, a 
110.000 en 2018, amb el nou equip. 
L’ajuda de la Diputació ha servit per 
millorar les infraestructures de la po-
blació i “suposa una aposta decidida 
per l’ensenyament públic i de quali-

Isabel Martín. 
La Regidoria d’Educació de l’Ajun-
tament de Paiporta va remetre un 
informe a la Conselleria amb el detall 
de les actuacions que necessitaven 
els centres educatius de la localitat. 

Aquesta ajuda del Pla Municipal de 
Manteniment “respon a algunes de 

regidor, Toni Torreño, que va avançar 
que la Regidoria que dirigeix “conti-

qualitat educativa i per atendre les 
necessitats que expressen els equips 
docents dels centres escolars”. 
L’Ajuntament, ha assegurat Torreño, 

aquells més degradats per dècades 
de deixadesa institucional”. 

Les escoles 
tindran veu en 
l’urbanisme 

Les regidores d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat i Educació 
posaran en marxa aquest mes de 
gener un projecte per a que s’escolte 

AMPAs i la comunitat educativa en 
el disseny de les polítiques urbanís-
tiques. A través de tallers, jornades i 

va d’aquestes comunitats, que ja han 
començat a desenvolupar iniciatives 
com els camins escolars segurs. 



>> El nostre poble <<  | 11

El Museu de la 
Rajoleria, en 
#SomHortaSud

La Mancomunitat de l’Horta Sud i la 
Fundació Horta Sud han presentat 
la campanya #SomHortaSud. La 
iniciativa posa en valor el patrimoni 
artístic i cultural dels 20 municipis 
de la comarca i pretén potenciar 
la identitat comarcal i donar a 

representatius, entre ells, el Museu 
de la Rajoleria, del qual s’ha fet una 
il·lustració, obra de l’artista Vir Pal-
mera, per a l’exposició itinerant que 
començarà a rodar en breu. 

La campanya de la Mancomunitat 
i la Fundació Horta Sud inclou el 
museu paiportí com un emblema

La Regidoria de Cultura 
millora la seguretat i les 
prestacions de L’Auditori

Un mural per a 
commemorar els 
Drets Humans
El Museu de la Rajoleria i alumnat 
dels IES La Sènia i Andreu Alfaro 
han col·laborat en l’elaboració de 
murals amb motiu del 70 aniversa-
ri de la Carta dels Drets Humans. 
La proposta ha implicat 10 museus 
relacionats amb la ceràmica. Cadas-
cun d’ells havia de contactar amb 
comunitats educatives interessades 
en la commemoració, i en la realit-
zació d’una part d’un metre quadrat 
del mural conjunt. En l’execució del 
projecte han col·laborat també el re-

gidor de Cultura, Alberto Torralba, i 
el d’Educació, Toni Torreño, així com 
el cos docent i directiu dels instituts.
D’aquesta manera, l’alumnat dels 
instituts paiportins va plasmar en 
rajola la seua part del mural, amb 
un esbós producte d’un procés de 
‘design thinking’. Posteriorment, els 
10 murals realitzats pels museus 
s’instal·laran a la seu de la Conselle-
ria d’Educació, Investigació, Cultura 
i Esport.

L’Auditori municipal continua millo-
rant les seues prestacions gràcies a 
les diferents inversions de la Regido-
ria de Cultura. L’última d’elles, tot i 
no ser visible a colp d’ull, és fona-
mental per a actualitzar les presta-
cions i les condicions de seguretat, 
en concret, de la càmera negra de 
l’escenari. S’ha renovat el teló de 
fons, 8 potes i quatre bambolines 
amb teixit ignífug, com marca la llei. 
Per a portar a terme l’actuació s’ha 
comptat amb una ajuda de la conse-

lleria de Cultura. En aquesta legisla-
tura també s’ha portat a terme la re-
novació completa de la climatització; 
l’establiment d’un pla d’emergències 
i el sistema d’alarma d’incendis que, 
sorprenentment, no existia per falta 
d’inversió del govern anterior; la 
reparació d’elements del sostre que 
tenien risc de despreniment, i altres 
accions més modestes però també 
d’utilitat, com la col·locació de can-
viadors per a bebés ens els lavabos 
masculins i femenins.
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Trobes a faltar Paiporta i València? 
Valores la possibilitat de tornar?

meua família i les amistats de tota la 

Vares estudiar a Paiporta? Hi hagué 

decisió de triar la investigació? 
-

-

-
llerat.
Com explicaries d’una manera di-
vulgativa i pràctica la teua investi-
gació?

-

-
-

Com utilitzeu aquesta informació?

-

-

-

-

-

-

Et sents satisfet amb el teu treball 
a l’Institut Pasteur?

-
-

-

És una institució molt prestigiosa, 
no és cert? Com és treballar allí?

“Per tradició i per importància 
del sector, a València hauríem 
d’investigar més en agricultura”

Rafa Patiño

“En el futur, els 
bacteris resistents 
als antibiòtics 
podrien causar més 
morts que el càncer”



>> El nostre poble <<  | 13

Fa falta més inversió en investiga-
ció a Espanya? I a València?

mai.
Quins camps d’investigació creus 
que cal reforçar més? Sols els que 
puguen nodrir a qualsevol tipus 
d’indústria, o més enfocat a la 
salut?

Què et pareixen iniciatives com el 

programa Gen-T de la Generalitat, 
que pretén recuperar talent investi-
gador i retornar-lo a casa?

ralitat.
Què li diries a una persona jove que 
s’estiga plantejant el seu futur? Li 
recomanaries que triara la branca 
de la investigació?

“A mi m’agrada 
molt la meua feina. 
Crec que poca 
gent pot dir que li 
paguen per jugar”

“En la investigació 
hi ha competència 
i la pressió per 
traure publicacions 
és alta”

Pasteur: El llegat del descobridor de 
la vacuna contra la ràbia

febre groga. 
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Desenes de propostes 
rebudes en les Trobades 
amb l’Alcaldessa
Les assemblees ciutadanes ‘Troba-
des amb l’Alcaldessa, el govern res-
pon’ s’han représ aquest mes d’octu-
bre després de la bona experiència 
de l’any 2017. Promogudes per la 
Regidoria de Participació Ciutadana, 
les trobades són una fórmula de par-
ticipació directa que posa en contac-
te a la ciutadania de cada barri amb 
els regidors i regidores de l’equip de 
govern, que escolten les propostes i 
suggeriments de la ciutadania que hi 
participa.

celebrat tres de les sis assemblees 
previstes, als barris de Vil·la Ampa-

ro, el Secà i Sant Ramon i Picanyer. 

posteriorment amb la constitució de 
grups de seguiment, és a dir, grups 
de persones voluntàries de cada 
barri que es reuneixen a l’Ajunta-
ment, per a comprovar el grau de 
compliment dels compromisos de 
l’equip de govern, o la resolució dels 
problemes detectats.
En les tres trobades d’enguany han 
hagut queixes per les plagues, els 

derivats de la convivència, així com 
felicitacions per la millora ostensible 
en l’enllumenat públic 

La plantilla de l’Ajuntament continua 
formant-se per a adquirir compe-
tències en valencià gràcies al Pla 
de Formació Lingüística iniciat per 

-
res i treballadors han assistit a les 
classes.  El govern considera priori-
tari que l’Administració Local també 
funcione en valencià. 

Pla de formació 
en valencià per 
al funcionariat

La Diputació de València va presen-
tar a Paiporta les inversions realitza-
des a l’Horta Sud en el període 2015-

destinats a millorar tot tipus d’in-
fraestructures de la comarca s’ele-

70,1% més en la legislatura anterior. 
A Paiporta, de fet, la inversió de la 

d’euros en l’etapa 2011-2015, el que 

habitant. En l’acte, la vicepresidenta 
de la Diputació, Maria Josep Amigó, 
va estar acompanyada per l’alcal-
dessa, Isabel Martín, i per altres 
dirigents de localitats veïnes. 

La Diputació 
dobla la inversió 
a Paiporta
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Rebuig a les violències 
masclistes el 25N

Paiporta va celebrar el 25 de novem-
bre, Dia Contra la Violència Masclis-
ta, amb activitats programades per 
la Regidoria d’Igualtat. El missatge 
general transmés, tant en l’acte 
central del dia 26 com en la resta de 
la programació, va ser de rebuig de 
tots els tipus de violències masclis-
tes, així com d’implementació de po-
lítiques i canvis legals que fomenten 

la igualtat i protegisquen a les dones 
d’una xacra social que en l’últim any 
s’ha cobrat la vida de 45 dones i cinc 
criatures. El Regidor d’Igualtat, Gui-
llem Montoro, va reivindicar “l’edu-
cació com a pilar bàsic per eradicar 
la violència de gènere”, mentre 
que l’alcaldessa, Isabel Martín, va 
denunciar que “nàixer dona s’ha 
convertit en un factor de risc”. 

Paiporta és un dels 49 pobles i 
ciutats fundadores de la Xarxa 
de Municipis Protegits Contra la 
Violència de Gènere, un nou organis-
me de treball conjunt impulsat per 
l’àrea d’Igualtat de la Diputació de 
València per a combatre de manera 
efectiva aquesta xacra social. Els re-

quisits per a entrar en la Xarxa són 
disposar d’una regidoria o delegació 
d’Igualtat, i tindre un pla d’Igualtat, 
a més d’estar adherits al progra-
ma Atenpro d’atenció telefònica a 
víctimes. El primer tinent d’Alcaldia, 
Alberto Torralba, va recollir la placa 
acreditativa a la Diputació. 

Paiporta cofunda la Xarxa de 
Municipis Protegits Contra la 
Violència de Gènere

L’Ajuntament de Paiporta ha entregat 
recentment els diplomes d’assistèn-
cia a les persones que han realitzat 
el curs de cuidadors i cuidadores no 
professionals de persones en situació 
de dependència. A més, la Regidoria 
de Benestar Social ha presentat la 
huitena edició d’aquest curs, que 
ofereix ferramentes fonamentals per 
a millorar la vida tant de la persona 
cuidadora com de la receptora de 
les cures. Entre els objectius de la 
formació, de 25,5 hores, es troben 
facilitar coneixements bàsics per a 
millorar la cura sociosanitària, pro-
moure l’aplicació dels procediments i 
estratègies més adequades, oferir in-
formació sobre productes de suport 
que propicien la seua autocura, ofe-
rir a cuidadores i cuidadors suport 
emocional, informar i orientar sobre 
recursos sociosanitaris adequats. 

Nova promoció 
del curs de 
cuidadores i 
cuidadors

Les regidories d’Igualtat i Cultura 
han propiciat el naixement del festi-
val d’arts escèniques amb perspec-
tiva de gènere ‘Dones a escena’. En 
la seua primera edició, el festival va 
tindre una gran acollida del públic 
amb monòlegs, dansa de carrer, ta-
llers, música i un nexe comú: dones 
creadores com a protagonistes. 

Dones a escena, 
un nou festival 
per la igualtat

L’Escola de Famílies de la Regidoria 
de Benestar Social ofereix tallers per 
a l’oci en família. El 27 de desembre, 
a la plaça Major, hi haurà circ en fa-
mília. El 3 de gener, a Paiporta Con-
viu, s’ha programat ‘Comunicació a 
través del clown’, mentre que el 4 hi 
haurà ‘Jocs teatrals’. Inscripcions en: 
paiporta.es/escoladefamilies.

Tallers de Nadal 
en l’Escola de 
Famílies
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Ferma aposta 
per la mobilitat 
sostenible

La brigada d’obres de l’Ajuntament 
i l’empresa pública ESPAI compten 

de vehicles elèctrics, una mesura 
de la Regidoria d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat que elimina 
emissions de gasos contaminants i 
estalvia gran quantitat de recursos, 
ja que el consum és 10 vegades 
inferior amb aquest sistema. D’altra 
banda, el consistori ha instal·lat el 
primer punt de recàrrega de vehicles 
públic, a la plaça 3 d’Abril.

La nova zona verda del 
carrer Sant Ramon serà 
una realitat en primavera

Nous jocs 
infantils inclusius 
a places i carrers 

L’Ajuntament millorarà i ampliarà els 
jocs infantils de les places Soliera, 
Itàlia, 3 d’Abril, i el carrer Torrent. 
La inversió serà de 120.919,59 euros 
en la instal·lació d’elements que 
tindran la particularitat de ser in-
clusius, és a dir, adaptats a xiquetes 
i xiquets amb diversitat funcional o 
problemes de mobilitat. Les obres 
començaran en breu i una part de 
la inversió prové dels pressupostos 
participatius de 2018.

L’Ajuntament de Paiporta ha fet efec-
tiva l’expropiació del solar del carrer 
Sant Ramon. El consistori municipa-
litza així un espai en què construirà 
una nova zona verda de 2.266,04 
metres quadrats. El pressupost per a 
executar la nova zona verda serà de 
250.597,09 euros. Aquesta quanti-
tat, sumada a la de l’expropiació, 
de 269,015,07 euros, dóna un total 
de 519.612,16 euros d’inversió, i 
les obres començaran en la prima-
vera de 2019. La nova zona verda 

comptarà amb arbrat, una zona de 
jocs infantils i una pèrgola. Hi haurà 
també un segon espai destinat a 
la tertúlia i la socialització dotat 
amb bancs i ombra. L’alcaldessa de 

l’actuació com “històrica”, ja que 
atén “una petició justa que existeix 
des de fa dècades als barris de Sant 
Ramon i Picanyer, i que cap govern 
anterior havia sigut capaç de satis-
fer, malgrat les contínues peticions 
del veïnat”.

Millora de 
l’accessibilitat en 
33 punts del poble
L’Ajuntament ha realitzat un pla de 
millora de l’accessibilitat urbana de 
33 intervencions a 18 carrers i una 
inversió de 48.252,46 euros. L’ob-
jectiu del pla és suprimir barreres 
arquitectòniques existents.
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Paiporta estrena el seu 
primer arxiu municipal

Paiporta comptarà per primera vega-
da en la seua història amb un arxiu 
municipal destinat a emmagatzemar 
tota aquella documentació important 
des del punt de vista administratiu 
o històric, gràcies a la rehabilitació 
d’un local municipal, anteriorment 
abandonat, situat al carrer Fra Ga-
briel Ferrandis. 
Durant l’etapa de l’anterior govern, i 
davant la falta d’un espai adequat, el 
Partit Popular va decidir amuntegar 
tota la documentació important en la 
quarta planta de la casa consistorial, 
sense ordre ni criteri arxivístic. A 
causa d’aquesta deixadesa, la docu-

mentació presenta un estat lamenta-
ble de conservació, està incompleta i 
costarà mesos posar-la en ordre. 
“La situació en què es trobava la 
dependència triada per a arxivar 
documentació denota el concepte 
d’administració pública que té el 

-
ra d’Administració General, Beatriz 
Jiménez, qui ha afegit que “és inau-
dit que l’Ajuntament d’un poble de 
26.000 habitants, amb una plantilla 
de més de 200 persones i que genera 
tots els dies centenars de documents 
d’una gran importància, no comptara 
amb un arxiu municipal”. 

La Policia Local de Paiporta ha rebut 
formació en tasques de mediació de 

que tenen com a objectiu evitar que 
els problemes que puguen sorgir 
entre el veïnat acaben en denúncies i 
arriben a instàncies judicials.

La Policia Local 
es forma en 
mediació

El ple de Paiporta va aprovar les 

que amplien el nombre de persones 
-

postos i taxes amb criteris de renda i 
situacions particulars. L’augment de 

ja rebaixat a persones amb determi-
nat nivell de renda. Ara es podran 

nombroses. A més, s’amplien els 

taxa de fem. A les persones jubilades 
i pensionistes amb rendes limitades, 
se sumen les famílies nombroses i 

-

a accedir a llocs de treball. Fins ara, 
la rebaixa s’aplicava sols a persones 

S’amplien les 

taxes i impostos
L’Ajuntament habilita un antic local públic abandonat per a 
arxivar documentació important amb una inversió de 36.850,36 euros
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El pilot de motos Adrián Carrasco 
Alba va ser reconegut com millor 
esportista menor de 16 anys pel 
seu tercer lloc en dos carreres del 
mundial Redbull Moto GP Rookies 
Cup, a Mugello i Missano. En majors 
de 16, Leire Navarro va ser recone-
guda pels tres ors aconseguits en el 
Campionat d’Espanya de tècnica de 
progressió vertical en espeleologia, 
en les modalitats de velocitat, resis-
tència i circuit. 
El lema de la gala d’enguany ha sigut 
‘En l’esport, tots i totes participen’, 
amb el qual es volia subratllar la 
vessant integradora i promotora de 
la igualtat de l’esport, independent-
ment del sexe, la procedència o la 
condició física de la persona que el 
practique. De fet, les dones varen 
tindre un protagonisme predominant, 
tant entre els guardons institucionals 
i els diplomes de reconeixement com 
en les actuacions de la gala. 
Entre aquestes actuacions hi ha-
gué una exhibició de la tricampiona 
d’Espanya de footbag, Paloma Pujol; 
la companyia d’acrobàcies Airshow, 
i la companyia Claqué València, que 
varen fer les delícies del públic. 

Una escaladora i un pilot de 
motos varen ser nomenats 
millors esportistes de l’any 
a Paiporta, en una Gala 
de l’Esport marcada per 
l’enaltiment de valors com 
la promoció de la igualtat, la 
integració i la diversitat. A 
més, 20 clubs i entitats varen 
reconéixer la labor d’alguns 
dels seus membres.

Leire Navarro i 
Adrián Carrasco 
triomfen en la Gala 
de l’Esport

El pilot de motos Adrián Carrasco, en menors de 16 anys, i l’escaladora Leire 
Navarro, en majors, foren reconeguts com millors esportistes de l’any. 
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Susi Ortí. La monitora dels pro-
grames esportius municipals fou 
reconeguda per la seua constància i 
l’excel·lent dedicació en l’ensenya-
ment esportiu. 

Alfredo Romero. El reconeixement 
a Alfredo Romero es deu a la seua 

-
ventut al manteniment i pervivència 

Paula Temina. La teakwondista 
paiportina va aconseguir la medalla 
d’or en l’Open Internacional d’Es-
panya d’enguany, en categoria júnior, 
i també fou guardonada. 

Andrea Palacios i Sara Martínez. 
Dos icones del futbol paiportí. Sara 
ha sigut campiona d’Espanya amb 
la selecció valenciana, i Andrea, del 
Levante UD, és tot un exemple de 
superació de les adversitats. 

Consorci Esports Horta. L’ens su-
pramunicipal de promoció de la pràc-
tica esportiva del qual forma part 
Paiporta i 15 localitats més és un 
exemple d’èxit en el treball en comú 
entre diferents administracions.
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Alimentació 
saludable 
per a xiquets 
i xiquetes al 
mercat
Centenars de criatures de quart de primària 
de les escoles paiportines varen prendre 
part en ‘Anem al mercat’, la campanya 
de la Regidoria de Comerç per a millorar 
l’alimentació i promocionar el producte 
fresc, de qualitat i proximitat del mercat

Un Nadal amb 
molt de comerç 
de proximitat

La programació per a promoure 
el comerç local durant les festes 
de Nadal ja ha començat. El 21 
de desembre hi ha programada la 
Gran Festa al Mercat, amb teatre de 
titelles, xocolatà i peque-disco. El dia 
23 actuarà per les places i carrers 
de Paiporta el Cor Vocalis, mentre 
que del 26 al 29 circularà el Tren del 
Nadal. Els tiquets per a pujar-hi es 
poden retirar als comerços adherits 
a la campanya. Es pot consultar tota 
la informació en la web paiporta.es.

Llums nadalenques, teatre, el tren 
del nadal i festes infantils, entre 
les activitats programades

La Regidoria d’Ocupació i Comerç de 
l’Ajuntament de Paiporta va posar en 
marxa la campanya ‘Anem al mer-
cat’, dirigida a l’alumnat de quart de 
Primària, i enfocada a la dinamitza-
ció de la vida del mercat municipal 
i a promoure hàbits alimentaris 
saludables. 
Entre els objectius d’’Anem al mer-
cat’ també es troben el coneixement 
i la familiarització amb les diferents 
parades i aliments que es venen al 
mercat, la promoció de l’interés per 
temes d’alimentació i nutrició en la 
població infantil, i el foment del tre-

ball en equip. Amb aquestes metes, 
i la col·laboració d’una nutricionista 
col·legiada, el consistori va convidar  
a centenars de xiquetes i xiquets de 
les classes de quart de Primària a 
que visiten el mercat i realitzen tota 
una sèrie d’activitats amb les que 
poden aprendre en profunditat les 
necessitats d’una dieta equilibrada, 
i les possibilitats que els dóna el co-
merç de proximitat i productes frescs 
que poden trobar al mercat. 
La primera part de l’activitat consis-
tia en una xarrada teoricopràctica 
amb preguntes sobre el mercat, les 

seues característiques, els grups 
d’aliments i la confecció d’un plat 
saludable quant als nutrients que 
ha de contindre i la proporció ideal 
d’aquests. 
En la segona part, les xiquetes i 
xiquets participaven en una gimkana 
en la qual tenen un paper actiu les 
venedores i venedors del mercat, 
que havien d’ajudar a l’alumnat a 
aconseguir pistes per a resoldre una 
investigació sobre alimentació. Per 
últim, es portava a terme una posta 
en comú del que s’havia aprés per a 
consolidar els coneixements. 

Atenent a Casa 
4.0 forma i dóna 
treball a 20 
persones

El taller d’ocupació ‘Atenent a Casa 
4.0’ oferirà 20 places per a dos 
cursos de formació remunerada, un 
d’atenció sociosanitària, i altre de 
confecció de pàgines web. La durada 
del taller serà d’un any. En total, la 
inversió per a aquesta acció destina-
da a millorar l’ocupabilitat de per-
sones aturades és de 399.660 euros, 
sufragats aamb d’una subvenció de 
la Direcció General d’Ocupació i For-
mació, de la Conselleria d’Economia. 
A més de l’alumnat, també es crea-
ran els llocs de treball del personal 
docent i directiu del taller. 



>> El nostre poble <<  | 21

En marxa la 
nova pista de 
patinatge

La nova pista de patinatge de velo-
citat situada al carrer Jaume I ja es 
troba a ple rendiment amb els entre-
naments de les diferents categories 
del Club de Patinatge de Velocitat 
de Paiporta. De fet, ja ha acollit una 
prova d’àmbit autonòmic. En breu 

l’entorn de la pista, instal·lar serveis 
i ampliar l’enllumenat. La pista com-
pleix tots els paràmetres de distàn-
cia i materials per a acollir proves 
d’àmbit nacional en un esport que ha 
tingut un gran creixement a Paiporta

En breu comencen les obres de 
l’entorn d’una infraestructura que 
ja acull tota l’activitat del club

Teatre, ball, curmetratges i 
taller de còmics i videojocs 
en l’Agenda Jove de Tardor

Esports destina 
5.000€ per a joves 
esportistes locals

La Regidoria d’Esports destina 5.000 
euros per a subvencionar les activi-
tats de joves esportistes locals. Per a 
accedir a les ajudes ha d’acreditar-se 

cials autonòmiques, nacionals o in-
ternacionals. La regidora d’Esports, 

de l’Ajuntament per promocionar 
l’esport de base” amb la recuperació 
d’unes subvencions eliminades per 
l’anterior govern del PP.

La Regidoria de Joventut ha posat 
en marxa els últims mesos l’Agenda 
Jove de Tardor, és a dir, les activitats 
del Centre Jove per a persones de 12 
a 30 anys. En total s’han oferit 11 ta-
llers i activitats singulars, gratuïtes 
i variades proposades pels mateixos 
joves. 
Entre les propostes de l’Agenda 
Jove de Tardor han destacat tallers 
de creació de videojocs, el Club del 
Còmic, escape rooms, improvisació 
teatral, dansa, workshop de curtme-

tratges (situat, a més, al Museu de 
la Rajoleria, amb motiu del seu 18é 
aniversari), curs bàsic de primers 

torneig del joc de cartes La Fallera 
Calavera. Totes aquestes activitats 
s’han programat de manera gratuïta. 
L’Agenda Jove de Tardor és la conti-
nuació de l’oferida a l’estiu, on els 
tallers, fruit del procés participatiu 
per a posar en marxa el servei de jo-
ventut, tingueren una gran acollida. 

Arriba la Quarta 
i Mitja Marató 
Paiporta-Picanya
La XXVI Quarta i Mitja Marató 
Paiporta-Picanya se celebra el 23 de 
desembre. Centenars de corredores 
i corredors prenen part en una prova 
històrica, enguany amb eixida i arri-
bada al Carrer Senyera de Picanya.
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Més de dos décades després de xafar 
per última vegada la categoria nacional 
de Tercera Divisió, el Paiporta CF, fun-
dat en 1922 i cinqué club més antic de 
la Comunitat Valenciana, afrontava l’úl-
tima jornada de la temporada passada 
com un cara o creu: tornar a Regional 
Preferent o mantindre’s en Tercera. 

descens era una realitat. Però la sort, o 
el treball ben fet, varen donar els seus 
fruits i varen permetre al Paiporta CF 
mantindre’s en les cotes més altes a les 
que havia arribat en el seus quasi 100 
anys d’història.
La permanència en Tercera Divisió ha 
permés al club una major visibilitat i 
impulsar-se per a continuar creixent, 
pas a pas, poc a poc, com es consoliden 
els èxits assolits a base de treball. En-

a nodrir el primer equip. “Es tracta de 

fabricar els jugadors i que, per als jo-
ves, jugar en Tercera siga una il·lusió”, 
explica el president, Juanjo Casañ, que 
afronta el seu cinqué any al capdavant 
de l’entitat. Però hi ha més. El Paipor-
ta CF compta per primera vegada en 
la seua història amb un equip femení. 

Una vintena de joves formen part de la 
plantilla, que encara està començant, 
però compensa la manca d’experiència 
amb tota la il·lusió del món. “Portàvem 
dos anys intentant muntar un equip 
de dones, però mai havíem arribat al 

mínim de jugadores. Enguany ho hem 

més”, explica Casañ, orgullós. 
L’equip femení, molt jove, navega per 
primera vegada en competició i ha pa-
tit algunes golejades. “És lògic, tenim 

És el cinqué club més antic de la Comunitat Valenciana, i el seu primer equip afronta el repte de la 

Paiporta CF: Un històric del futbol 
valencià en el seu millor moment

El club portava dos 
anys darrere de la 
idea de crear un 
equip femení, que 
ara ha cristalitzat

Paiporta s’associa
Fotos cedides pel Paiporta CF
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una franja d’edat entre 14 i 22 anys, i 
moltes setmanes han d’enfrontar-se a 
equips formats per dones de més de 23 

tan aprenent, i cada dia juguen millor i 
seran més competitives. Ens agradaria 
poder fer dos equips, i així podríem 
competir millor”, avança.

Joc net i valors d’un club gran

El Paiporta CF és una gran entitat que 
ensenya futbol i fomenta valors com 
l’esportivitat i el joc net a centenars 
de xiquets i xiquetes, ja que tenen 
equips en “totes les categories, des de 
querubins a amateurs, i en quasi tots 
els nivells, amb dos equips”, explica 
orgullós el president. 
Casañ insisteix en l’aspecte dels valors. 
Fa unes setmanes, recorda, varen visi-
tar la Ciutat Esportiva del Vila-real per 

i els mateixos Fernando Roig i José 
Manuel Llaneza el varen felicitar per 
l’esportivitat dels jugadors del Paipor-
ta. “Em digueren que, normalment, als 
equips que visiten al Vila-real els solen 
traure sis o set targetes, i a nosaltres 
sols ens en mostraren dos. Volem donar 
eixa imatge d’equip que juga a futbol, o 
que ho intenta. I és també el missatge 
que enviem a l’escola. No ens agraden 
els jugadors polèmics o agressius”, 
comenta el president. 
La punta de llança d’aquesta escola de 

futbol i de valors és el primer equip, 
que no ha començat bé la tempora-
da, encara que ara intenta redreçar 
el rumb amb un nou entrenador. “No 
és fàcil fer aquest tipus de canvis. De 
fet, és la segona vegada que em passa 
en cinc anys”, conta el president, que 
és un gran coneixedor de la forma de 
funcionar del futbol amateur valencià i 
nacional. 
“No és tan diferent del futbol de pri-
mera. Als jugadors, en la majoria dels 
casos, se’ls convenç amb diners, encara 
que també intervenen factors com que 
el projecte esportiu siga atractiu, la 
proximitat a casa, o l’estima per un 
club o altre. Però la resta és igual que 
en Primera Divisió, encara que amb 
molts menys diners”, explica. 
I dóna una dada per a dimensionar 
el cost que suposa jugar en Tercera 
Divisió: l’arbitratge de cada partit té un 
cost aproximat de 600 euros. 

Un equip ‘trending topic’

Amb els grans mitjans, més pendents 
de qualsevol detall dels jugadors i els 
equips de Primera Divisió, el futbol 
de categories inferiors ha de tirar mà 
de l’enginy per a fer-se un espai en 
l’imaginari col·lectiu i el temps d’oci 
del públic potencial. Per això, i des de 
l’ascens a Tercera Divisió, ara fa dos 
anys, el Paiporta CF va entendre que 
era fonamental comunicar el que esta-
va passant amb el futbol al poble.

Per això va realitzar una aposta ferma 
per la difusió en xarxes socials. Potser 
així s’explique, en part, el naixement 
de l’equip femení. I el fet que Paipor-
ta haja sigut tendència a Twitter en 
alguna ocasió. L’equip manté presència 
destacada en xarxes socials, on difon 
cada setmana cartells simpàtics per 
a publicitar cada partit, amb bromes 
sempre benintencionades amb els 
equips rivals. 
Es tracta, expliquen fonts del club, que 
el nom de Paiporta sone a les xarxes 
socials i als camps de futbol regional. 
Allí no sempre arriben els focus de les 
càmeres, però sí que es mantenen in-
tactes els valors positius de la pràctica 
esportiva. 

Des de querubins 
a amateurs, es 
transmet la idea 
de jugar net i de 
practicar bon futbol

Quan se li pregunta quin és el sostre, 
el màxim al que pot aspirar el Paiporta 
CF, el president, Juanjo Casañ, no s’ho 
pensa: “No tenim sostre”. I assenyala 
que, com a màxim, “el sostre podria 
ser la nostra casa, allò que les nostres 
instal·lacions ens permeten créixer”. El 

de la il·lusió del poble, de la massa 
social que siguen capaços de sumar a 
la causa, de l’ajuda institucional, i del 
treball ben fet. “Vila-real no és una 
gran ciutat, i ahí està el que ha acon-
seguit eixe club”. I subratlla que “té 
molt de mèrit que un poble de 26.000 
habitants com Paiporta tinga un equip 
en categoria nacional”. 

“No tenim sostre”
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Programació Cultural
L’Auditori Municipal

Museu de la Rajoleria

Novetats de lectura. Biblioteca Pública María Moliner Ruiz

YO, JULIA
Santiago Posteguillo

ADA MAGNÍFICA, 
CIENTÍFICA

BAJO EL MISMO CIELO ELS OSSOS NO 
LLEGEIXEN!

CONTES DE BONA NIT
NENES REBELS 2

UN PETÓ DE 
MANDARINA

EL PIRATA PATAXULA 
I EL TRESOR DE GAMERÚS

TÚ NO MATARÁS
Julia Navarro

MAI MÉS SOLA
Mary Higgins Clark

LOS SEÑORES DEL 
TIEMPO. Eva G.a Sáenz 
de Urturi

CANCIÓN DE SANGRE 
Y ORO. Jorge Molist

FELIÇMENT, JO SOC 
UNA DONA 
Maria Aurèlia Campmany

Tots els públics · preu únic: 3 €

Gènere: Aventures · País: EUA · Durada: 104 min · Direcció: Marc Foster

Tots els públics · preu únic: 3 €

dijous 27 de desembre, 18.00 h

LES TRES PORQUETES

divendres 28 de desembre, 18.00 h

CHRISTOPHER ROBIN

Tots els públics · preu únic: 3 €

dimecres 26 de desembre, 18.00 h

CIRCO ALAS

circ

teatre

cinema

del 22 de novembre al 7 de gener de 2019

RECORTES, ANDRÉS CASTILLO

exposició
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La promoció de la salut pot impreg-
nar tota l’activitat d’un ajuntament 
i, de fet, així succeirà a partir d’ara 
a Paiporta, que continua treballant, 
colze a colze, amb la ciutadania i els 
agents socials per a elaborar el seu 
primer Pla de Salut. 
Aquest pla acabarà contemplant una 
sèrie d’accions concretes, algunes 
que ja es realitzen i altres que estan 
pendents, enfocades des de diferents 
perspectives,però amb  un objectiu 
comú: promoure la salut i, per tant, 
la qualitat de vida. 
El punt de partida, i així ho detecta 
personal tècnic que han analitzat els 
actius de salut del poble i la compo-

Però hi ha treball a fer, i aquesta tas-
ca ha de quedar negre sobre blanc 
al Pla de Salut, un dels compromisos 
que va adquirir el govern quan va 
sumar Paiporta a la Xarxa de Ciutats 
Saludables, a l’Estratègia de Promo-
ció de la Salut i la Prevenció en el 
Sistema Nacional de Salut i al IV Pla 
de Salut de la Comunitat Valenciana.

‘design thinking’, una enquesta pú-
blica i entrevistes a personal tècnic 
municipal, s’ha arribat a determina-

dels actius de salut, i com la salut ha 
d’impregnar tota l’acció de l’Ajun-

tament. Es treballarà des de les pri-
meres etapes de la vida, la joventut i 
l’oci, els llocs de treball saludables, 
l’urbanisme, la mobilitat i espais 
comuns, qualitat i control ambiental 
i d’aliments, la inclusió de persones 
majors, benestar emocional, art i cul-
tura, protecció de la cohesió social i 
aliances amb altres municipis. 
Per a promoure i controlar el compli-
ment de les diferents mesures propo-
sades en cada àmbit, es va constituir 
al novembre la mesa intersectorial, 
amb participació de l’Ajuntament i 
agents socials externs, que acabarà 
de dissenyar i redactar les mesures 
que contemplarà el Pla de Salut. 

Salut en totes les polítiques
L’Ajuntament inicia l’elaboració del primer Pla de Salut, que ha d’impregnar de promoció de la vida 
saludable tota l’activitat municipal per a millorar la qualitat de vida del veïnat
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Xarxa Joves.net. Paiporta ja forma part de la xarxa 
Joves.net, formada per 23 municipis, que comparteixen 

Ràdio a L’Horta. L’escola paiportina ha estrenat enguany 
el projecte Ràdio Escola L’Horta, que ajuda a treballar 

Setmana de la Mobilitat. Paiporta s’ha adherit per quart 
any a la Setmana Europea de la Mobilitat, amb activitats 
enfocades a promoure mitjans de transport sostenibles. 

Marta Contel i Gilberto Gallardo. El creador i la crea-
dora de Paiporta varen exposar les seues obres en una 
mostra conjunta al Museu de la Rajoleria. 

Premi Carolina Planells. 
sigut les guanyadores dels principals guardons del pre-
mi de narrativa curta contra la violència de gènere.

Convenis amb les comfraries. L’Ajuntament ha renovat 

poble, a les que ajuda amb 200 euros a cadascuna.

Espanta la por per Tots Sants. 380 xiquetes i xiquetes 
participaren en ‘Espanta la Por’, d’AVIVA i el Museu i la 
Biblioteca, per a donar a conéixer l’imaginari  de Tots Sants. 

La Finestra de Paiporta

Reunió de coordinació de policia. Amb l’arribada del 
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Salvador Montesa, premi al mèrit cultural. El pin-

de la Generalitat, Ximo Puig, el 9 d’Octubre.

Punt de recàrrega de vehicles elèctrics. L’Ajunta-
ment ha instal·lat el primer punt de recàrrega públic de 
vehicles elèctrics, a la Plaça 3 d’Abril.

Nou intendent de la Policia Local. Paiporta compta 
amb un nou intendent de Policia Local. Gines Ortega va 

Teatre gratuït en anglés. Més de 2.700 xiquetes i xi-
quets de Paiporta han assistit al teatre en anglés oferit de 
forma gratuïta per la Regidoria de Cultura a l’Auditori.

Campionat de petanca. Sedaví i Paiporta guanyaren la 

l’Horta Sud, celebrat a Paiporta. 

Acte d’exaltació. 
Falleres Majors de Paiporta 2019, Daniela Pérez i Raquel 
Ortí, en presència de la nova Fallera Major de València. 

Convenis amb les AMPAs. L’Ajuntament ha renovat 
els convenis amb les AMPAs, i ha afegit per primera 

Exposició del fotògraf Andrés Castillo. El Museu de la 
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Antic Convent de Sant Joaquim
#DescObrimPaiporta

El convent de Sant Joaquim i Santa 
Anna, segons la documentació què es  
disposa, fou construït l’any 1585 (segle 
XVI). Situat molt a prop d’uns quants 
masos i d’aïllades cases escampades pel 
secà paiportí anomenades Cases Noves 
de Torrent, Portugalet i la Florida.

Fou fundat per Leonor Pons de Pallàs 
sobre una antiga ermita i va ser re-
git pels frares agustins (orde de Sant 
Agustí), els quals van exercir una gran 

al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII, i 
es va convertir en un referent religiós i 
de peregrinació, on se celebraven festi-

Segons descripció d’un historiador de 
l’època: “[...] tenia un pati quadrangu-
lar amb claustre que es comunicava 
amb les cel·les, cuina i refectori. Tenia 
una església amb sis capelles, presbi-
teri i sagristia. A l’hort hi havia sénia, 
almàssera i celler [...]”.

Els frares agustinians foren expulsats 
l’any 1838 per l’aplicació de la desa-
mortització eclesiàstica de Mendizábal, 
quan per una llei del 29 de juliol de 
1837, el convent passà a ser propietat 
privada del Sr. Bernardo Lassala, veí de 
València, que va comprar les seues pos-
sessions per 30.000 reales de vellón.

Algunes imatges religioses serien por-
tades a l’església parroquial del poble 
on es venerava, aleshores, a Sant Jordi 
i a Santa Maria del Puig.

L’any 1983 quedaven els murs de tanca-

dues arcades, suposadament de l’esglé-
sia, una bassa, etc. Des de 2014 ha es-
tat reconvertit en un descampat.

ni 

Vicent Pascual. L’Horta Sud 2016.

L’antic convent de Sant Joaquim, fundat l’any 1585. Arxiu de l’Ajuntament de Paiporta, 1983.

Arcades, probablement de l’església de l’antic convent de Sant Joaquim. Paiporta, 1983. Estat actual de l’antic convent de Sant Joaquim. Paiporta, 2015.
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Opinió

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

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

Alberto Torralba

Portaveu PODEU
albertotorralba@paiporta.es

Pep Val

Portaveu Compromís 
paiporta@compromis.net

Mª Isabel 
Albalat

Portaveu PSPV-PSOE
misabelalbalat@paiporta.es

José Antonio 
Salvador 

Portaveu Ciudadanos
paiporta@ciudadanos-cs.org

Vicente Ibor

Portaveu Partit Popular 
vicenteibor@paiporta.es

Portaveus dels grups polítics municipals

Les matemàtiques no menteixen
Les matemàtiques no menteixen, 
són una ciència exacta que re-
sisteix, inclús, els intents de ma-
nipulació dels professionals de 
l’engany. Els números, les opera-
cions matemàtiques i els tècnics 
de l’Ajuntament de Paiporta que 
interpreten des de l’objectivitat, 
diuen que la situació econòmica 
del nostre poble és la millor des 
de fa molts anys. Vos contem:

Al 2015, amb el govern del PP, 
l’Ajuntament de Paiporta devia 6’7 
milions d’euros als bancs, i tenia 
un romanent de tresoreria de 6’4 
milions (el romanent de tresoreria 
són els estalvis més els diners que 
queden per cobrar i recaptar). 
Al 2018 amb un govern amb Com-
promís, deguem 0 euros als bancs, 
hem fet inversions per valor de 2 
milions d’euros, hem pagat qua-
tre expropiacions per valor de 3,1 
milions d’euros i tenim un romanent 
de tresoreria de 6’9 milions d’euros. 

Una bona situació econòmica que 

car el tan necessari Pavelló es-
portiu junt a la piscina coberta.

Revertir una situació econò-
mica nefasta no és fàcil, 
però sí possible, i a Paiporta 
ho hem fet. Voleu saber com?

Amb transparència en els pro-
cessos de contractacions. Vos po-
sarem un exemple. Durant els últims 
mesos de govern del Partit Popular, 
varen projectar jocs infantils en 
algunes places del poble. Per adjudi-
car-los convocaren només a empre-
ses amigues. Cada obra va costar 
al voltant de 50.000 €. Un mesos 
després, amb el canvi de govern, ad-
judicàrem parcs similars, amb pro-
cediments oberts, sense amiguismes 
ni clientelismes, el resultat fou que 
cada obra ens va costar al voltant 
de 24.000€. Menys de la meitat!

Col·laborant amb la resta d’ad-
ministracions. Gràcies a què ja no 
tenim a polítics corruptes del PP 
furtant els diners de les valencia-
nes i els valencians, la Generalitat 
i la Diputació dediquen els diners 
de totes i tots a millorar la vida de 
les persones, creant noves subven-
cions i programes d’ocupació: Pla 

 per millorar els centres 

educatius, la xarxa de llibres, les 
subvencions de la Conselleria de 
benestar social que s’han duplicat 
i ens ha permès posar-nos al dia en 
les ajudes d’emergència i de depen-
dència, les vora 50 persones que han 
treballat a l’Ajuntament de Paiporta 
gràcies als programes d’ocupació i el 
centenar de joves que han treballat 
gràcies al programa AVALEM-joves.

Prioritzant necessitats i fent una 
gestió responsable. Fent desa-

protocol, els xofers o el gerent (sí, 
Vicente Ibor va contractar un gerent 
per dirigir l’Ajuntament quan ell se’n 
va anar a la Diputació amb Alfonso 
Rus a muntar l’estafa dels leds). 

Ja ho hem dit, les matemàtiques 
no menteixen, ni el professio-
nal de la mentida i la manipula-
ció més gran del món, pot amb 
les xifres. I per cert, per si no ho 
sabien,  la nostra alcaldessa, Isa-
bel Martín, és matemàtica...

Bones Festes
Compromís per Paiporta
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Vive y se feliz

Otra manera de gobernar es posible

Este es un deseo que todas y todos 
compartimos, vivir siendo felices. 
Este deseo lleno de humanidad y 
amor, en muchas ocasiones no es 
posible hacerlo realidad porque 
las circunstancias personales, la 
mayoría inmerecidas, nos abocan 
a sufrir infelicidades a causa de 
no poder disfrutar de los derechos 
establecidos y reconocidos, como el 
derecho a la vivienda, a la digni-
dad, al asilo, a la igualdad ante 
la ley, a la vida y a la integridad 
física, a la seguridad, a la libertad 
de expresión y pensamiento, a la 
producción y creación artística, a la 
información veraz, a la protección 
de la juventud y la infancia, a la 
educación, al trabajo digno y a una 
remuneración justa, a garantizar la 

edad mediante pensiones dignas...

Todos ellos y algunos más reco-
nocidos y consensuados en la 
constitución del 78. La que ahora 
cumple 40 años de vigencia y a la 

que varias formaciones políticas 
se apresuran en alabar hipócrita-
mente, pero que no se desasosie-
gan en cumplirla, ni a poner en 
valor esos derechos básicos que 
alberga y son tan necesarios para 
una vida feliz de la ciudadanía.

Por otro lado, una Constitución que 
precisa de reformas para que sea 

de las demandas sociales actuales.

Del actual conjunto del estado espa-
ñol (46 millones de residentes) solo 
un 28.9% tuvo ocasión de poder 
aceptar esta constitución o no, y de 
ellos solo una parte votó a favor. El 
71% restante no lo ha podido hacer 
nunca y lo que es más indigno, las 
dos fuerzas políticas hegemónicas 
no han permitido que se haga ni 
tampoco ahora, menos hegemóni-
cas, tienen intención de hacerlo.

Pero mientras esperamos otros 
cuarenta años más no debemos 

cruzarnos de brazos ni resignar-
nos a no tener trabajo digno, a no 
tener vivienda digna, a no tener 

tener una educación en igualdad de 
condiciones con los que más tienen, 
a carecer de una justicia justa, a no 
tener la libertad de poder expresar 
nuestras ideas sin miedo a las leyes 
mordaza, a movernos libremente...

Todas y cada una de la personas, 
de alguna manera, somos respon-
sables indirectos del consentimien-
to de que esto no sea posible.

Todos y todas podemos y debe-
mos desde nuestro ámbito, desde 
nuestra libertad e independencia 
sumar y contribuir con nues-
tro grano de arena para que 
sea posible: vivir y ser feliz.

Alberto Torralba Campos, 
portavoz del grupo mu-
nicipal Pod-EU

El grupo socialista ha decidido aban-
donar el equipo de gobierno muni-
cipal. Ha sido una decisión difícil, 
pero muy meditada y responsable.

La deriva presidencialista de Com-
promís, las actitudes unilaterales 
en la toma de decisiones y el en-
frentamiento que han generado con 
diversos sectores de población y 
Asociaciones han provocado nues-
tra salida del gobierno local.

Los socialistas entendemos que 
hay que gobernar para todos y no 
solo para los que nos votan. Hay que 
centrarse en los problemas reales 
de Paiporta y no perder el tiempo 

-
res, como hacen habitualmente PP 
y Compromís, que no aportan nada 
a la ciudadanía y solo hacen ruido.

Los socialistas fuimos muy generosos 
desde el principio, cediendo la Alcal-

día. Nuestra prioridad era desalojar 
al PP y reconducir las políticas socia-
les. Preferimos dirigir las Concejalías 
que considerábamos prioritarias para 
resolver los problemas de la ciuda-
danía. Esa ha sido siempre nuestra 
gran preocupación, el bienestar de 
los paiportinos y paiportinas.

Los socialistas en el gobierno hemos 
gestionado Bienestar Social y Empleo 
y Comercio, y el avance ha sido muy 
importante. En Bienestar Social, 

de 4 personas a 18. El importe de 
las ayudas de emergencia se ha 
multiplicado por 4, y las sub-
venciones a Cruz Roja, ALDIS o 
CARITAS se han multiplicado por 
5. Por primera vez en Paiporta hemos 
trabajado por las Personas Mayores, 
iniciando programas como Envejeci-
miento Activo y el local de Paiporta 
Conviu, con más de 250 personas ma-
yores realizando actividades. En Em-

pleo, hemos conseguido reducir el 
paro en Paiporta un 33%, pasando 
de 3.200 personas a 2.000. Se han 
duplicado los programas de empleo 
para personas paradas y más de 250 
se han formado y trabajado, volviendo 
a tener una nueva oportunidad para 
integrarse en el mundo del trabajo.

Los Socialistas trabajamos para 
solucionar los problemas de 
la gente, no para crearlos, así 
que seguiremos trabajando y dia-
logando con todos, siempre desde 
el respeto y sin imposiciones.

Nuestra candidata a alcaldesa 
Maribel Albalat y su equipo vamos a 
seguir trabajando para que a partir 
de las próximas elecciones Paiporta 
tenga un gobierno que piense en las 
personas, un gobierno socialista.

Los socialistas les deseamos Feliz 
Navidad y un próspero Año 2019!
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Paiporta sin gobierno
Cuando parecía que el gobierno 
de Martín no podía caer más bajo 
se superan a si mismos y sacan su 
verdadera cara de totalitarios intran-
sigentes para imponer su voluntad 
a todos caiga quien caiga. La falta 
de consenso y la ausencia de respe-
to a los demás ya ha propiciado la 
ruptura de un tripartito que había 
dado el poder absoluto a la extrema 
izquierda sin contar para ello con el 
apoyo popular, pero ahora, con sólo 
8 concejales de los 21 que confor-
man el Pleno, siguen actuando como 
si el pueblo les hubiera votado.

La última bravuconada liberticida de 
Compromís la ha protagonizado la 

-
ciado que alguien supuestamente le 

-
vo con pintura, y no duda en acusar 
directamente a las peñas taurinas y 
al portavoz del Grupo Popular Vicen-
te Ibor como “responsables”, para 
luego encargar a la policía local que 
ella misma dirige una investigación. 

¿No sería más lógico que primero la 
investigación sacara sus conclusio-
nes y luego acusar a quienes fueran 

perdido el norte, confunden el ejer-
cicio de la libertad de expresión y a 
la crítica política con una especie de 
“provocación” por atreverse a criti-
car las “excelencias” de su gobierno, 
no les iría mal una cura de humil-
dad y salir de sus despachos y de la 
comodidad de sus sueldos públicos 
para comprobar el enorme daño que 
su sectarismo está haciendo a los 
vecinos de Paiporta y así de paso ve-
rían hasta que extremo nuestro pue-
blo está abandonado por su negligen-
te gestión de los servicios públicos.

y perseguir a trabajadores y fun-
cionarios del propio Ayuntamiento, 
incluso con querellas ante los Tribu-
nales, cuando en su enfermiza per-

parece que en el ocaso de su go-

pasadas o a regímenes políticos feliz-
mente superados en todo el mundo. 
Son ya muchos vecinos, incluso sus 
propios votantes que de buena fe 

que ya claman por un cambio, por 
recuperar la moderación, la sensa-
tez, el diálogo y la buena gestión. 
Paiporta no se merece un gobierno 
que no respeta a los que piensan 
diferente, que carece de empatía, 
que acusa sin pruebas, que impone 
su pensamiento único y que aplasta 
a los que discuten sus decisiones.

En muy pocos meses los paiportinos 
vamos a volver a tener la palabra en 
las urnas, el 26 de mayo votamos en 
las elecciones locales, entre todos 
tenemos que recuperar el sentido co-
mún y los principios básicos de nues-
tra convivencia que el tripartito nun-
ca ha respetado. Lo podemos hacer 
y juntos lo haremos. Feliz Navidad.

Partido Popular

Y llegan porque los ciudadanos quie-
ren honestidad, sentido común y un 
mundo mejor para sus hijos. Porque 

que imponer, mirar al futuro que al 
pasado. Esos son los motivos por 
los que Cs fue hace un año la fuerza 
más votada en Cataluña, es ahora 
el partido que más ilusión ha gene-
rado en Andalucía y seguirá siendo 
el partido de los que queremos de 
verdad un cambio en España, en 
Comunidad Valenciana y en Paiporta.
 
Hoy desgraciadamente tenemos un 
presidente interino en la Moncloa, 
sin el valor de convocar elecciones 
y secuestrado por grupos radicales 
e independentistas. Enchufando a 
leales amigos en las instituciones, 

Les Corts un tripartito que gobierna 
a golpe de hipocresía y nacionalismo. 
Y en nuestro pueblo, un desgobier-
no donde un PSOE que se unió a 

Compromís y Podeu, les acusa ahora 
de imposición, cuando han sido sus 
cómplices durante tres años y medio. 
Será porque vienen elecciones.

En Paiporta merecemos un gobierno 
que valore a nuestros ciudadanos 

soportamos. Este gobierno presume 
de superávit, pero ese fondo no viene 
sólo de “buenas gestiones” como ar-
gumentan. Es la consecuencia de los 
impuestos que todos los paiportinos 
pagamos y no han considerado bajar.

Impuestos que por segunda vez en 
esta legislatura, se han destinado 
a multas por retraso de pago en 
seguros sociales de ESPAI. Se acaba 
de expedientar y sancionar a un 
trabajador por ello. Nuestro conce-

primera, que fue de casi 9.000€, no 
se abrió expediente, quizás porque 
sabían quien era la responsable. 

-
-

siguiendo dividir a nuestro pueblo, 
en lugar de fomentar la unión y la 
convivencia. O como la importancia 
de hacerse la foto para inaugurar la 
piscina, ha llevado a mayores gastos 

aforo reducido y una menor con 
varios puntos de sutura en su pie.

L’agrupació de Ciudadanos Paipor-
ta continua creixent i treballant 
pel canvi al nostre poble. Contem 
amb vosaltres per aconseguir-ho.

Vos desitgem unes bones festes 
rodejats de familia i amics. Esperem 

esperança i ens porte un futur millor.

Concejal 
y agrupación Cs Paiporta.

Llegan tiempos de cambio




