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El govern de Paiporta ha augmentat 
en tres anys un 64% el pressupost 
per a ajudes d’emergència, segons 
dades d’un estudi elaborat per per-
sonal tècnic de l’àrea de Benestar 
Social. El gir radical en l’atenció a 
l’emergència social també s’ha vist 
re ectit en un increment de la plan-
tilla, que s’ha multiplicat per tres en 
els últims quatre anys.
El pressupost destinat a ajudes 
d’emergència, és a dir, per a pagar 

subministraments bàsics, lloguers, 
alimentació o transport a perso-
nes en situació de vulnerabilitat ha 
passat dels 217.305 euros en 2014 
a 335.000 euros en 2018. A aquest 
increment se suma també el grau 
d’execució d’aquest pressupost, que 
ha augmentat un 42%. Així, l’actual 
govern ha executat el 100% del 
pressupost en 2018, mentre que en 
anys com 2013, es deixava un 35% 
per executar. 

Altres xifres destacables d’aquest 
estudi de l’àrea de Benestar Social 
són l’augment d’un 60% del nombre 
d’abonaments efectuats a les famílies 
si es comparen els exercicis 2014 i 
2018 (460 front a 1.171), i el nombre 
de famílies ateses, que ha pujat un 
30% (de 242 a 349). 
A més de l’atenció a l’emergència so-
cial, l’increment de personal ha per-
més implementar noves polítiques 
de vivenda, igualtat, lluita contra la 

El pressupost per a ajudes 
d’emergència puja un 64%

Programa d’Emergència Social 
Evolució 2011-2018
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1 regidora 
1 educador
2 treballadors/es socials 
1 psicòloga 
1 adiminstrativa

1 regidor
1 coordinador
1 educador
2 administratives (+2 EMCUJU)
2 monitores 
7 treballadors/es socials 
4 psicòlogues (+1 pràctiques) 
1 psicòloga Igualtat

Equip base del departament de Benestar Social

L’Ajuntament triplica l’equip base del departament i dóna un gir radical a les polítiques per a 
atendre les persones necessitades. L’increment està garantit amb la pròrroga dels comptes de 2018 
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violència masclista o prevenció de 
conductes addictives, entre d’altres. 
Així, Paiporta ha aconseguit que no 
s’execute cap desnonament dels 91 
programats en els últims quatre anys 
gràcies a negociacions de lloguers 
socials, dacions en pagament o cerca 
d’alternatives habitacionals. S’han 
adjudicat sis noves vivendes socials 
i s’ha regularitzat la situació de la 
resta del parc de vivenda pública del 
poble. 
Açò ha sigut possible gràcies al pro-
tocol anti-desnonaments coordinat 
entre Policia Local, jutjat de Torrent i 
departament de Serveis Socials que, 
junt als acords d’assessoria jurídica 
subscrits amb la Mancomunitat de 
l’Horta Sud, han permés que cap 
persona del poble es quede sense 
casa.
L’increment de la plantilla també 
ha permés que l’assistència social 
que es presta des de l’Ajuntament a 
aquelles persones que la necessiten 
siga de la màxima qualitat i profes-
sionalitat. Així, d’un departament 
que fa sols quatre anys comptava 
amb dos treballadores socials, una 
psicòloga, un educador i una admi-
nistrativa, ara es compta amb set tre-
balladores socials, cinc psicòlogues, 
quatre administratives, una tècnica 
d’Igualtat i un educador. 

Nous serveis, plans i programes
Gràcies a la incorporació de nous 
i noves professionals, s’han posat 
en marxa serveis com la Unitat de 
Prevenció Comunitària de Conductes 
Addictives (UPCCA), o les polítiques 
d’Igualtat, que es varen substanciar 
en un primer moment en la redac-
ció de plans d’Igualtat intern, per a 
l’Ajuntament, i extern, per a la pobla-
ció en general, i que han impregnat 
també tota l’activitat del consistori, 
en contacte directe amb àrees tan fo-
namentals com Joventut o Educació.
El treball de la UPCCA també s’ha 
substanciat en l’elaboració d’un Pla 
de Salut Local en que s’han detectat 
els actius de salut amb que compta 
aiporta, i tamb  les defici ncies 

i fortaleses que té la localitat en 
aquest sentit. Aquest servei també 
realitza una tasca fonamental dins 
de les aules dels centres educatius, 
on porta a terme campanyes d’infor-
mació i prevenció d’addiccions, no 
sols a substàncies addictives, sinó a 
noves addiccions relacionades amb 
les noves tecnologies, a més de pro-
moure hàbits de vida saludable. 

Un dels aspectes en que més s’ha 
avançat, gràcies a l’increment de 
la plantilla de Benestar Social, ha 
sigut l’acceleració en la tramitació 
dels expedients de persones depen-
dents. L’Ajuntament de Paiporta i la 
pròpia Generalitat acumulaven un 
gran nombre de sol·licituds sense 
valorar, que s’ha pogut agilitzar 
gràcies a comptar amb més perso-

nal per a facilitar les avaluacions. 
Actualment, el consistori col·labora 
en la gravació d’expedients per 
a la Conselleria, i tot el tràmit es 
pot realitzar al propi Ajuntament. 
L’espera s’ha reduït a pocs mesos 
o, fins i tot, es pot arribar a tindre 
una resposta en setmanes. Abans, 
les persones sol·licitants havien 
d’esperar durant anys.

2011 20162012 2013 2014 2015 2017

317

2018

Núm. abonaments a famílies

Núm. famílies ateses
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Al dia en tramitar la dependència

2011 20162012 2013 2014 2015 2017 2018
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Fer memòria per a 
posar llum en un 
temps amagat

La tercera edició de les Jornades de 
Memòria Històrica comença el 28 de març 
mb l’objectiu de recordar abans de passar 
pàgina un temps silenciat durant décades

Les Jornades de Memòria Històrica 
de Paiporta arriben enguany a la 
seua tercera edició. Amb l’objectiu 
de posar llum sobre un període de la 
història silenciat i oblidat, la Regi-
doria de Cultura ofereix una progra-
mació en què exposicions, presenta-
cions de llibres, recitals de poesia, 
cinema i dos concerts molt especials 
ompliran els espais culturals del 
poble. 
Un d’ells estarà protagonitzat per 
Luis Pastor, i l’altre comptarà amb el 
paiportí Elies Monxolí, acompanyat 
per la Banda Simfònica i el Cor de la 
Unió Musical, el cor de la Societat 
Musical La Primitiva de Rafelbunyol, 
i el cor de la Unió Musical de Mont-
cada. Junts, representaran ‘Cam-
panades a morts’, de Lluís Llach.  
Les Jornades de Memòria Històrica 
intenten donar veu als testimonis 

del colp d’estat, l’alçament militar 
i la posterior Guerra Civil, seguida 
d’una cruenta post-guerra. S’han 
buscat novament testimonis directes 
d’aquells anys, i s’han registrat els 
seus relats en vídeo per a conservar 

a uest relat d un temps del ual, fins 
ara, no era habitual parlar. 
Aquests registres audiovisuals 

passaran a formar part de l’Arxiu de 
la Memòria, i seran presentats el 2 
d’abril, abans de la inauguració de 
l’exposició ‘No tindreu pau després 
de la guerra’ al Museu de la Rajo-
leria. A més, les sis persones parti-
cipants rebran un homenatge per 
donar el seu testimoni dels anys de 
la guerra i la post-guerra. 
Des del seu naixement, les Jornades 
de Memòria Històrica han tingut una 
orientació de recuperació de relats 
i testimonis d’ambdós bàndols, i de 
contar un període de la història de 
Paiporta amagat durant els anys de 
la dictadura franquista, i també des 
dels temps de la trancisió democrà-
tica. La idea és passar pàgina d’un 
temps fosc, però sempre després 
d’haver llegit aquesta pàgina amb 
tots els detalls, per tal d’aprendre la 
lliçó i no repetir els errors.

L’obra ‘Campanades a morts’, que 
es representarà el diumenge 14 
d’abril a L’Auditori Municipal amb 
Elies Monxolí, la Banda Simfònica i 
el Cor de la Unió Musical, el cor de 
la Societat Musical La Primitiva de 
Rafelbunyol, i el cor de la Unió Mu-
sical de Montcada, serà un dels plats 
forts de les Jornades. S’interpretarà 

aquest disc publicat per Lluís Llach 
al 1977. En aquesta obra, Llach ret 
homenatge a les vícitimes de la mas-
sacre succeïda a Vitòria el 3 de març 
de 1976, quan la policia va assassi-
nar cinc persones a trets i en va ferir 
de bala a altres 100 durant una vaga 
obrera. Els assassinats es produïren 
a l’església de Sant Francesc d’Assís. 

Campanades a morts: L’homenatge a 
les víctimes de la massacre de Vitòria
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El guardó es va atorgar en reco-
neixement a la seua vessant etnolò-
gica, i per ser un bon exemple de 
museu local dinamitzador social 
i cultural. El Museu de la Rajole-
ria de Paiporta, de fet, és membre 
de l’ETNOXARXA, un projecte de 
col·laboració dels museus etnològics 
de la província que abasta activitats 
de cooperació econòmica, formació 
i assessorament. Instal·lat a l’antiga 
fàbrica de rajoles i teules de Bauset, 
el Museu de la Rajoleria acaba de 
fer 18 anys i s’ha transformat en un 
important referent cultural. 
A més de ser un exemple de recupe-
ració i posada en valor d un edifici 

si nificatiu del passat industrial, el 
Museu ha desenvolupat una intensa 
tasca de recuperació i difusió del 
patrimoni etnològic amb múltiples 
activitats, més enllà del fet expositiu. 

Totes les autoritats presents en 
l entre a varen destacar el ma nífic 
treball portat a terme pel personal 
tècnic i de serveis del Museu des del 
seu nai ement fins al dia de ui  

La Diputació reconeix la labor 
del Museu de la Rajoleria

Segons dades recopilades pel 
Museu de la Rajoleria, durant 
l’any 2018 han visitat la ins-
tal·lació 13.402 persones entre 
visitants d’exposicions tem-
porals, de la sala permanent i 
dels diferents tallers progra-
mats al voltant de les exposi-
cions, destinats principalment 
a públic escolar. 

Un total de 
13.402 visitants

Amb un dels seus 
‘Reconeixements a la Cultura 
2019’, l’ens provincial 
distingeix l’arrelament del 
Museu a la localitat i el seu 
paper de dinamitzador social i 
cultural.

La sala annexa del Museu de la 
Rajoleria compta des de fa poques 
setmanes amb un nou sistema de 
climatització. Aquesta actuació ha su-
posat una inversió de 7.651,15 euros 
IVA inclòs. La sala es fa servir durant 
tot l’any, tant per a activitats del 
propi Museu com a  lloc de reunió, 
trobada i assaig de diferents agrupa-
cions, entitats i associacions locals 
de tot tipus.

Aire condicionat a 
la sala annexa
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La nova pista de patinatge de veloci-
tat de Paiporta acull el primer cap de 
setmana de maig el Campionat d’Es-
panya d’aquesta disciplina. En la cita 
nacional participaran, d’acord amb 
les previsions del Club de Patinatge 
de Velocitat local, organitzador de 
l’esdeveniment, més de 400 corredo-
res i corredors en les categories des 
d’alevins a juvenils. La cita és del 
màxim nivell i convertirà a Paiporta 
en la capital estatal d’aquesta disci-
plina durant uns dies.  

Entre els 40 clubs participants 
hi haurà representació de totes 
les autonomies. La representació 
valenciana serà nombrosa, amb al 
voltant de 80 corredores i corredors 
que actuaran amb la motivació extra 
de ‘jugar a casa’. Entre la delegació 
valenciana tindrà un pes específic 
important el Club de Patinatge de 
elocitat de aiporta, amfitrió de la 

prova, i que tindrà representació en 
totes les categories. 
El campionat estarà dividit en quatre 

sessions: començarà el di-
vendres 3, de vesprada. Al 
dia següent, l’activitat es 
dividirà en matí i vesprada, 
mentre que el diumenge 
es tancarà amb les finals 
de totes les categories, en 
sessió matinal. L’accés a 
la competició serà lliure 
i gratuït per al públic en 
general. 
L’organització de la cita co-
rrerà a càrrec del club de 
patinatge de velocitat de 
Paiporta, amb el suport de 
l’Ajuntament, a través del 
Servei Municipal d’Esports 
(SME). L’entitat esportiva 
paiportina ha experimentat 
un fort creixement en els 
últims temps, i compta amb 

desenes de corredores i corredors de 
totes les edats, i amb una escola a la 
qual acudeixen un gran nombre de 
xiquetes i xiquets. 
Des de fa poc, a més, compten 
amb la nova pista de patinatge que 
compleix els estàndards de llargària, 
inclinació i materials per a acollir 
competicions del primer nivell. 
Aquesta pista era una llarga reivindi-
cació d un club ue, fins ara, s avia 
d’entrenar sobre asfalt, als polígons 
industrials, o en patis d’escoles. 
L’Ajuntament va escometre la cons-
trucció de la pista, i ara està pendent 
d’executar una segona fase en què 
instal·larà enllumenat, el que perme-
trà ampliar horaris d’entrenaments a 
l’hivern, i la construcció de banys. 

Els dies 3, 4 i 5 de maig, la nova pista del carrer Jaume I 
acull el Campionat d’Espanya, en què participaran més de 
400 corredors i corredores des d’alevins a juvenils

Paiporta, capital 
estatal del 
patinatge de 
velocitat

Imatges: RFEP
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La renovació de quasi un miler de 
punts de llum a 78 trams de carrers 
diferents repartits per tot el poble te-
nia un pressupost base de 193.579,95 
euros (IVA inclòs) i s’ha adjudicat per 
115.000 euros. En breu començaran 
els treballs de substitució de llu-
minàries antigues per noves. Dels 910 
punts, 704 requeriran de la substi-
tució de les bombetes actuals per 
lluminàries de tecnologia LED, més 
eficients i amb millor lluminositat  
En altres 204 casos, i d’acord amb 
la memòria tècnica del departament 
d’Urbanisme, s’ha de canviar el grup 
òptic complet. El fons per a esco-
metre aquesta actuació prové de les 
Inversions Financerament Sostenibles 
(IFS) de l’Ajuntament. 
La renovació estarà repartida per 
tot el poble, des de Literat Azorín, 

amb 82 punts, Alfafar (en la imatge), 
amb 11, Doctor López Trigo, amb 18, 
passant per Doctor Fleming, on es mi-
lloraran 14 punts, o el carrer Torrent, 
amb 25. També a la carretera de Be-
netússer es canviaran 16, i 18 al jardí 
del motor de Sant Francesc. El carrer 
Clara Camponamor és altre dels que 
més incidència tindrà, amb 23 punts 
dins d’aquest pla. També en aquesta 
zona s’actuarà a Doctor Marañón, 
Porvenir i Sant Joan de Ribera. 

uan a uesta actuació esti a fina
litzada, tan sols restaran les places 
del Sector 2 per a que hagen quedat 
renovats tots els punts de llum del 
poble en els últims anys. Aquesta úl-
tima renovació, pressupostada en uns 
40.000 euros, se sufragarà amb fons 
del Pla de Serveis i Obres Municipals 
(SOM) de la Diputació de València.

Adjudicada la millora de 910 
punts de llum per tot el poble

L’Ajuntament va substituïnt 
paulatinament les LEDs defec-
tuoses adquirides per l’equip 
de govern anterior, que tenien 
una vida útil estimada de 20 
anys però, en realitat, s’esgo-
ten als dos anys i mig. Aques-
tes bombetes, procedents d’un 
pla de la central de compres 
de la Diputació d’Alfonso Rus, 
perden efici ncia lumínica i 
obliguen a la seua substitució 
abans del que cabria esperar.

LEDs de dos 
anys de vida útil

L’Ajuntament millorarà quasi un miler de lluminàries a 78 trams de carrers. L’actuació completa la 
renovació de l’enllumenat públic, a falta de les places del Sector 2, sobre les que s’actuarà en breu

DE DIUMENGE A DIJOUS 
A PARTIR DE LES 21 H 
DEIXA’LS AL COSTAT
DEL CONTENIDOR

RECOLLIDA 
MOBLES I 
TRASTOS 
VELLS 

No es podrà deixar:
· Poda
· Cristalls
· Elements ceràmics   
  com ara tasses de  
  vàter, piques de bany
· Enderrocs, marbre

Sanció fins a 750 € per 
a les persones que no 
respecten els dies de 
recollida 
(article 73 de l’Ordenança municipal 
de convivència de Paiporta)

Telefonar prèviament a 
ESPAI tel. 96 195 01 85

Regidoria d’Urbanisme,
Medi Ambient i Sostenibilitat

Descarrega’t l’APP 
Paiporta Info
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Més informació: Poliespor�u municipal. 
Planta baixa. 
www.paiporta.es/agendajove
joventut@paiporta.es
Telèfon 96 3971222 ext. 365 o 229

Primavera

Participa en les 
activitats de l’agenda 
jove i emporta’t

UNA MOTXILLA 
ISOTÈRMICA PREINSCRIPCIONS A PARTIR DEL 13 DE MARÇ

Dies: tots el dimecres a par�r del 27 
de març
Horari: 17.30-19.30 h
Lloc: Poliespor�u municipal. Planta baixa 

OTAKUVERS (grup manga)

Dates:  divendres 29 de març · 5 i 12 d’abril · 
10, 17, 24 i 31 de maig · 7 i 14 de juny
Horari: 17.30 – 19.30 h
Lloc: Poliespor�u municipal. Planta baixa

IMPROVISACIÓ TEATRAL

Dies: dilluns 1, 8 i 15 d’abril 
Horari: 17.30-18.30 h
Lloc: Poliespor�u municipal. Planta baixa 

ESCRIPTURA CREATIVA

Dies: dimarts 2 i 9 d’abril
Horari: de 17.00 a 19.00 h
Lloc: Poliespor�u municipal. Planta baixa

AUTODEFENSA PER A DONES JOVES

Dies: dijous 11 d’abril i dilluns 17 de juny
 (Nota: es pot inscriure a un dia o a dos)
Horari: de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Poliespor�u municipal. Planta baixa 

JUST DANCE

Dies: dijous 4 d’abril, divendres 17 de maig 
i dimecres 19 de juny
Hora: 17.30 h
Lloc: Poliespor�u municipal. Planta baixa

VESPRADA DE JOCS DE TAULA

Dies: dilluns 6, 13, 20 i 27 de maig, i 3 de 
juny.
Horari: 17.30-19.30 h
Lloc: Poliespor�u municipal. Planta baixa

ROBÒTICA: DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES AMB ELECTROROBÒTICA I 
ARDUINO

Dies: dijous 13 de juny
Horari: de 17.30 a 19.30 h 
Lloc: Poliespor�u municipal. Planta baixa

CUSTOMITZACIÓ DE ROBA

Dies: dimarts i dijous del 2 de maig al 4 de 
juny
Horari: de 18.00 a 20.30 h
Lloc: Poliespor�u municipal. Planta baixa

CURS: INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE 
SIGNES

Ac�vitats gratuïtes per al coneixement, 
millora i conservació del medi ambient 
a la comarca de l’Horta.  S’adrecen 
preferentment a joves i públic familiar 
(algunes ac�vitats tenen requisits d’edat 
concrets). 

Cal fer inscripció prèvia!

HORTA  NETA
Xarxa Joves.net
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El Centre Jove de Paiporta prepara 
ja les activitats de l’Agenda Jove de 
Primavera, mentre encara se cele-
bren algunes de les corresponents 
a l’Agenda Jove d’Hivern. Aquesta 
programació ha inclòs activitats com 
el grup de manga d’Otakuvers, el 
taller de ball K-Pop, creació d’aplica-
cions mòbils o escape rooms, entre 
d’altres. El centre torna a oferir una 
gran varietat, amb alguns tallers i 
activitats que repeteixen, i altres de 
noves. 
En concret, l’Agenda Jove de Pri-
mavera, de la qual es donaran més 
detalls en breu, oferirà a joves 
d’entre 12 i 30 anys improvisació 

teatral, escriptura creativa, auto-de-
fensa per a dones joves, taller de 
just dance, una vesprada de jocs de 

taula, desenvolupament de projecte 
d’electrorobòtica i arduino, customit-
zació de roba, un curs d’introducció 

a la llengua de signes a càrrec de 
Fesord, i les activitats d’Hortaneta, 
de la xarxa Joves.net, amb eixides 
i rutes com el Barranc de Torrent, 
excursions en bicicleta per alqueries 
i hortes d’Alaquàs, Picanya i Xirive-
lla, agricultura ecològica a Quart de 
Poblet, plantació d’arbres o senderis-
me sota la lluna a Picassent. 
Totes aquestes activitats del Centre 
Jove, promogudes per la Regidoria 
de Joventut i Esports, són gratuïtes, 
encara que cal formalitzar una ins-
cripció prèvia de la qual es donaran 
les instruccions pertinents en breu, 
a les xarxes i canals habituals de 
comunicació de l’Ajuntament. 

Acaba l’Agenda Jove d’Hivern 
i arriba la de primavera

Joves de Paiporta varen participar 
per primera vegada en una activitat 
de la Xarxa Joves.net, consorci al 
qual està integrada la localitat. La 
trobada es va celebrar per tal que 
l’Alumnat Actiu dels diferents muni-
cipis es trobe, es conega, intercanvie 
experiències i adquirisca eines i ha-
bilitats de ciutadania, de convivència 
i de cooperació. El treball va girar al 
voltant de la motivació per a la parti-
cipació i la creació de projectes.  

Primeres 
experiències a la 
xarxa Joves.net

PREINSCRIPCIONS A PARTIR DEL 13 DE MARÇ
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Què és el més important per a 
jugar al billar?
La paciència. Com en qualsevol es-
port, necessites molta pràctica per a 
que els resultats arriben. 
Es necessita un caràcter especial?
En principi, per al billar pot valdre 

tot el món. El que sí que has de tin-
dre és controlats els nervis, perquè 
qualsevol variació, al tocar tres, qua-
tre o cinc bandes, és molt gran. 
Com has aconseguit estar tan alt 
en els rànquings?
Com en qualsevol esport, necessites 
molta preparació. Encara que no 
siga un esport físic, faig les meues 
rutines d’eixir a córrer, i tinc també 
un psicòleg. 

Com t’ajuda el psicòleg?
Intenta que controle les emocions 
per a ue no m in u s uen en el 
rendiment. Entrenant, tots som molt 
bons, però, després, en competició, 
els nervis poden perjudicar-te. Inten-
tem controlar la respiració i treballar 
en la cadira, quan no estem jugant. 
Què has de fer quan el rival està 
tirant?
Has de saber perquè has errat, per 
què estàs a la cadira. Saber com 

posar-li remei, i tractar de tindre 
controlada la respiració per a, quan 
et toque executar a tu, estar calmat i 
realitzar la millor opció.
Quines competicions tens en el 
futur immediat?
Ara estic un poc més per ací, però 
dispute la lliga holandesa, l’ale-
manya, la francesa, la portuguesa 
i l’espanyola. A partir de maig tinc 
el campionat d’Europa a Alemanya. 
Després vindrà la Copa del Món a 
Vietnam, Copa d’Europa a Oporto, 

ue estic fit at per a u ar la per un 
club italià, una Copa del Món a Bèl-
gica, i el Campionat d’Espanya, que 
se celebra a València al juny. 
Qué és el millor de la teua vida 
de jugador de billar?
Que em puc dedicar al que em 
motiva Això hui en dia és complicat. 
Encara que econòmicament no està 
massa bé la situació, faig el que 
m’agrada, i la meua parella i la famí-
lia em donen tot el suport.
Pots viure del billar?
M’hi dedique en exclusiva, encara 
que no està massa ben remunerat. 
Preval la felicitat de poder fer el que 
m’agrada sobre la possibilitat de 
tindre més diners. Els diners no és el 
més important, sinó l’estabilitat de 
cadascú.
Paiporta és una potència del 
billar?
El club ha fet un treball important a 
nivell d’escola. Paiporta ha sigut ja 
dos vegades campiona d’Espanya per 
equips, sisens en la Copa d’Europa, 
i som un referent del billar a nivell 
nacional. 

“Quan jugues has de 
controlar els nervis, 
saber per què has 
errat i com posar-li 
remei a la situació”

“Paiporta és un 
referent nacional 
del billar”

Javier Palazón
Quan tenia 8 anys, es va 
apuntar a un torneig de 
Nadal del Club de Billar 
Paiporta, i mai més va soltar 
el tac. Actualment és número 
u del rànquing espanyol i 
ocupa el 31 del món. Afronta 
una primavera que el portarà  
d’Alemanya a Vietnam, 
Oporto, Bèlgica i València, 
on disputarà el Campionat 
d’Espanya al mes de juny



>> El nostre poble <<  | 13

El secretari autonòmic d’Inclusió, Al-
berto Ibáñez, va visitar Paiporta per 
a reforçar la implantació de la Renda 
Valenciana d’Inclusió (RVI), una nova 
prestació inclosa en la Llei Valen-
ciana de Serveis Socials Inclusius, 
aprovada recentment pel Govern del 
Botànic. 
En una reunió amb l’alcaldessa, 
Isabel Martín, el regidor de Benestar 
Social, Guillem Montoro i personal 
tècnic de l’àrea, Ibáñez va apostar 

impulsar la RVI. Donat que la renda 
implica una sèrie de procediments 
nous en l’administració, es va cele-
brar aquesta reunió tècnica. 
La RVI estableix el dret a rebre uns 
ingressos mínims per a totes les per-
sones que ho necessiten. L’objectiu 
és fomentar la inclusió social i labo-
ral. Es pot percebre com a prestació 
econòmica, xec escolar, ajudes ener-
gètiques, d’habitatge o supressió de 
copagaments.

En marxa la Llei Valenciana 
de Serveis Socials inclusius

Tots els semàfors de Paiporta ja 
compten amb senyals acústics
Tots els encreuaments amb semàfors 
de Paiporta ja compten amb senyals 
acústics per a invidents i compte 
enrere. Les últimes actuacions s’han 
portat a terme a la rotonda del Pont 
Nou i a l’Auditori. També s’ha actuat 
al carrer Mestre Serrano, a l’alçada 
de Santa Anna. Tècnics de l’ONCE 
varen revisar in situ la instal·lació, 
que millora l’accessibilitat per a per-
sones invidents i la seguretat en ge-
neral. Per a utilitzar-lo, s’ha de con-
fi urar el bluetoot  del tel on m bil 
o comptar amb un comandament. Hi 
ha més informació al departament 
d’Urbanisme de l’Ajuntament. 

L’Agència de Promoció del Valen-
cià AVIVA Paiporta posa en marxa 
la campanya ‘Benvinguts a casa’, 
amb la finalitat de normalitzar 
l’ús del valencià amb les criatures 
des dels primers moments de la 
seua vida. Quan es registra un 
naixement, l’Ajuntament regala 
un sobre amb un pitet, un adhesiu 
per al cotxe, un llistat de noms en 
valencià i lèxic en valencià. 

AVIVA dóna la 
benvinguda a casa a 
les criatures
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L’Ajuntament de Paiporta s’adherirà 
a les ajudes de l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (IVACE) 
per a la millora, modernització i do-
tació d’infraestructures i serveis en 
polígons industrials. Des de diferents 
departaments municipals, i d’acord 
amb l’Associació de Polígons Indus-
trials de Paiporta (APIP), que agrupa 
a bona part de l’empresariat dels 
polígons, s’ha elaborat una memòria 
d’actuacions necessàries per a la 
millora, adequació i modernització 
de les tres àrees industrials paipor-
tines: Polígon de l’Alqueria de Mina, 

La Pasqualeta i l’Estació. En total, 
la memòria d’inversions ascendeix a 
451.130,14 euros (IVA inclòs).
Entre les actuacions destaquen els 
canvis d’enllumenat, comú als tres 
polígons, instal·lació de sistemes de 
vídeo-vigilància connectats amb la 
Policia Local, millores de la imatge 
dels polígons amb façanes vege-
tals, nous carrils bici, millora en les 
senyalitzacions de carrers, viàries, 
i en panells informatius sobre la 
prohibició d’abocar residus. Abans 
d’elevar-se a l’IVACE, la proposta es 
va aprovar en el ple de febrer. 

Paiporta demanarà 
a l’IVACE 451.000€ 
per als polígons

Els nous carrils bici completen la xarxa 
i connecten amb les localitats veïnes

S’han iniciat recentment les obres 
per a estendre i connectar la xar-
xa actual de carrils bici amb què 
compta Paiporta. En concret, es 
construeixen 2,5 quilòmetres més 
d’aquestes vies ciclistes a l’avinguda 
Montgó, per tal d’accedir al CEIP 
Jaume I, el camí del Malpàs, fins a 
l’Escoparc, el cementeri i la connexió 
amb el futur anell verd metropolità,  
i el Camí de la Pasqualeta i carretera 
de Benetússer, que connectarà amb 
la futura passarel·la ciclovianant per 
a arribar a la ciutat de València.

La Regidoria d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Paiporta ha 
instal·lat quatre noves zones 
de jocs infantils inclusius a les 
places Itàlia, Soliera, 3 d’Abril 
i el carrer Torrent. L’actuació 
repartida per tota la trama 
urbana respon a demandes de 
la ciutadania, expressades tant 
en les assemblees ciutadanes 
‘Trobades amb l’alcaldessa’, 
com en el dia a dia de la comu-
nicació entre el veïnat i l’Ajun-
tament. La inversió en aquestes 
actuacions és de 120.919,59 
euros. Els jocs tindran, en 
tots els casos, la particularitat 
de ser inclusius, és a dir, que 
estaran adaptats per a criatu-
res amb diversitat funcional o 
problemes de mobilitat. 

Quatre noves 
zones de 
jocs infantils 
inclusius

Continuen les reunions tèc-
niques per a avançar en la 
construcció d’una nova rotonda 
a la CV-406, a l’alçada de la 
carretera de Picanya. 

La rotonda  
de la CV-406 
avança
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El Govern de Paiporta ha adjudicat 
la construcció de la nova zona verda 
del carrer Sant Ramon per un preu 
de 200.148,96 euros (IVA inclòs). 
Aquesta obra arribarà després de 
l’expropiació executada pel consis-
tori el passat mes de novembre per 
un preu de 269.015,07 euros. Un 
total d’11 empreses han participat 
en el concurs, el que ha motivat una 
rebaixa respecte del preu de licitació 
del 20%. La nova zona verda, situada 

al final del carrer Sant Ramon amb 
els carrers Albal i Felipe II, estarà 
finalitzada en pocs mesos i tindrà 
una extensió de 2.266,04 metres 
quadrats. 
La construcció d’una nova zona 
verda que comptarà amb arbres, 
jocs infantils, una pèrgola per a fer 
ombra i un segon espai destinat a la 
tertúlia i la socialització. 
La Junta de Govern també ha aprovat 
l’adjudicació del contracte d’obres 

d’ampliació de nous nínxols al ce-
menteri nou, i el projecte de reurba-
nització dels carrers Miquel Grau i 
Salvador Giner. 
Al cementeri nou es construiran 150 
nínxols convencionals i altres 108 
columbaris, amb una inversió total 
de 89.793,73 euros, IVA inclòs.
En el cas de la reurbanització, el pro-
jecte per a la millora de la mobilitat 
dels i les vianants, té un pressupost 
de 97.868,81 euros, també amb IVA.  

Adjudicada la construcció de 
la zona verda de Sant Ramon

L’Ajuntament ha rebut una 
suvenció de 21.000 euros 
per a combatre la violència 
masclista. Es tracta d’una de 
les mesures del Pacte d’Estat 
sobre la matèria. L’objectiu de 
la subvenció és garantir que 
des dels ajuntaments es posen 
en marxa mecanismes per 
protegir a les dones davant el 
maltractament. La Policia Local 
ha mantingut reunions amb 
el departament d’Igualtat per 
invertir els diners en forma-
ció per al funcionariat, tallers 
d’apoderament per a dones i 
material de suport per a les 
diferents iniciatives. 

Subvenció de 
21.000€ contra 
la violència 
masclista 

Noves taquilles i armilles antibales per 
a la Policia Local de Paiporta
L’Ajuntament de Paiporta ha renovat 
les taquilles de la prefectura de la 
Policia Local. L’actuació té com a ob-
jectiu millorar les condicions de les 
instal·lacions de la plantilla policial, 
que necessitaven d’una renovació 
urgent. La inversió total ha sigut 
d’uns 8.000 euros. D’altra banda, 

també s’han adquirit noves armilles 
antibales, antiganivets i antixerin-
gues per a millorar la seguretat dels 
i les agents. L’adquisició s’ha portat 
a terme aprofitant una subvenció del 
50% en el valor de les peces per part 
de l’Agència de Seguretat i Emergèn-
cies de la Generalitat. 
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Juntes, diverses i 
apoderadores en la 
Setmana de la Dona 

Paiporta acull a partir d’aquest 1 de 
març les activitats de les Regidories 
d’Igualtat i Cultura per a celebrar el 
8 de Març, Dia de la Dona Treballa-
dora. Aquesta Setmana de la Dona 
ofereix tallers per a totes les edats, 
música, dansa, teatre, una ‘tetada’ al 
carrer, activitats esportives i un acte 
institucional a l’Ajuntament. 
La Setmana de la Dona està con-
cebuda com una programació per 
a posar en valor a les dones com a 
creadores, per a oferir-los espais 
de trobada i d’apoderament, i per a 
incidir sobre la necessitat de la lluita 
per la igualtat en totes les franges 
d’edat, però, especialment, entre la 
joventut i la població escolar. 
La setmana va començar amb el 
tradicional Recreo-cross de la Dona, 
amb el camí a peu des de Paiporta 
a la veïna Picanya. També es varen 

entregar els Premis Carolina Planells 
contra la violència de gènere de 
narrativa curta a Nélida Rodríguez, 
Etna Miró, i la paiportina Ana Maria 
Valero.
S’ha instal·lat, a més, la carpa Stop 
Masclisme als IES Andreu Alfaro 
i La Sénia, dilluns i dimarts, i s’ha 
inaugurat l’exposició ‘Brújulas por la 
igualdad’, de l’escultora Mercedes 
Naranjo Márquez, que romandrà al 
Museu fins al dia  de mar
Per al 7 de març va tindre lloc el ta-
ller de boixets i patchwork i una ses-
sió d’escape room a la sala annexa 
del museu. El dissabte 9 de març, a 
les 19.00 hores, l’Auditori va acollir 
l’actuació Takiri, Música i Dansa. 
Una de les novetats d’enguany és la 
celebració de la ‘tetada’ al carrer, és 
a dir, un taller de lactància, que tin-
drà lloc a las pla a Ma or, el dia  

Intensa activitat 
de la UPCCA als 
centres educatius

La Unitat de Prevenció Comunitària 
de Conductes Addictives (UPCCA) de 
la Regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Paiporta realitza di-
versos tallers d’educació emocional, 
prevenció de mals usos de les xarxes 
socials i mòbils, sensibilització del 
consum d’alcohol i tabac a través 
de l’animació teatral ‘Positroni i 
Negotroni’ als CEIPs del municipi, 
i facilita al CEIP Ausiàs March un 
taller de formació per al professorat 
en ‘Habilitats per a la vida’, on es 
treballa l’escolta activa, l’empatia, 
la gestió de l’estrés i les emocions 
difícils i l’estímul de la creativitat.

Prevenció escolar a la Sénia. Con-
tinua la col·laboració de la UPCCA 
en la prevenció de les conductes 
addictives amb l’IES la Sénia, que ha 
participat en els tallers d’educació 
emocional per a n d S  i en el 
pro ecte S  canta amb cor , ue 
enguany sensibilitza sobre els riscos 
de les drogues i les potencialitats de 
la música com a factor de protecció.

IES Andreu Alfaro. L’IES Andreu 
Alfaro ha participat en la progra-
mació sobre la prevenció del joc 
patològic per a l’alumnat de 4t de 
l S  Reduir l impacte de la publi-
citat sobre les apostes esportives 
amb informació veraç i augmentant 
la consciència dels riscos del joc 
facilita que els i les menors realitzen 
un ús més responsable del seu temps 
d’oci. A més, també han participat en 
un taller per a la reducció de l’estrés

La Immaculada. alumnat de l S  
de la Immaculada participa en els 
tallers de prevenció del consum d’al-
cohol i cànnabis, i de sensibilització 
dels riscos de les apostes esportives 
i el joc online, a més de treballar en 
educació emocional com a factor de 
protecció per als i les adolescents.

Les Regidories d’Igualtat i Cultura ofereixen una programació transversal 
amb especial incidència en activitats als centres educatius, on es pot 
atacar la desigualtat i la violència de gènere des de l’arrel
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l entre de ormació cupacio
nal  de aiporta acull des de 
principis d’any el taller d’ocupació 
‘Atenent a Casa 4.0’, amb un total 
de  persones en ormació ue, a 
més, reben un salari mentre aprenen 
els continguts dels tallers. Aquests 
tallers es divideixen en dos parts:  
hi ha 10 places del curs d’atenció 
sociosanitària, i altres 10 del curs de 
confecció de pàgines web. Aquests 
dos sectors laborals ofereixen una 
alta taxa d’ocupabilitat una vegada 
s a finalitzat la ormació i, de et, s 

habitual que algunes de les persones 
que realitzen el curs troben treball 
de manera immediata.  
En total, la inversió per a aques-
ta acció destinada a la millora de 
l’ocupabilitat de persones en situació 
d atur s de  euros, su ra ats 
a través d’una subvenció aconsegui-
da per l’Ajuntament de Paiporta de 
la irecció eneral d cupació i or
mació, pertanyent a la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Pro-
ductius, Comerç i Treball. El taller es 
perllon arà durant tot l an   

‘Atenent a casa 4.0’ forma i 
dóna treball a 20 persones
La inversió total en els tallers d’elaboració de pàgines web i atenció 
sociosanitària és de 399.660 euros i es perllongarà durant tot el 2019

Les aules del Centre de Formació 
cupacional  de aiporta 

han aconseguit l’homologació 
per a impartir cicles complets, 
és a dir, des del nivell 1 al 3. 
D’aquesta manera, i gràcies a 
un millor equipament informà-
tic, l’alumnat que comence una 
formació bàsica pot avançar i 
millorar al mateix lloc, sense 
haver de desplaçar-se a altres 
localitats. Aquesta homologació 
ha sigut possible gràcies a la in-
versió realitzada en equipament 
i reformes. 

Arriba 
l’homologació 
de les aules

a Re idoria d cupació i omer  
anunciarà en breu noves sessions 
dels contes al mercat, activitat gra-
tuïta que té com a objectiu atraure 
més clientela. Els tiquets es podran 
retirar en les parades. 

Els contes al 
mercat tindran 
continuïtat

l  de l untament de aipor
ta a obtin ut la certificació IS  

 uest certificat, pro
ducte d’una auditoria a càrrec d’una 
empresa externa, l’acredita com a 

centre de formació professional per 
a l ocupació  obtenció del certificat 
implica una millora de la qualitat en 
les tasques de formació, i també en 
les d’accés a subvencions i gestió.  

 c ifica  I O  a an i  a 
a i a   C O
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Sap millor guanyar a Picanya?
Per a mi, era com córrer a casa. Hi 
ha poques coses que et puguen emo-
cionar tant com guanyar la cursa de 
casa. És una passada. 
El teu club té una vessant soli-
dària, ens la pots contar?
The Urban Kenyan Way té un nexe 
d’unió amb una zona de Kènia molt 
pobra, però que té la peculiaritat que 
quasi tots els campions mundials han 
eixit d’aquí. És la regió del món amb 
més medalles olímpiques per habi-
tant. Però és una zona molt humil, i 
qualsevol ajuda és molt ben rebuda. 
He estat tres vegades allí, i col·labo-
rem en tot el que podem.
Com heu col·laborat?
Hem portat material escolar, espor-
tiu, hem fet donacions econòmiques 

a un hospital infantil... Tota la gent 
del club col·labora. 
Què has aprés en eixos viatges?
Són viatges que et canvien la vida. 
T’adones que, realment, la vida 
que portem ací, a Europa, és una 
vida banal, basada en allò material, 
contra-rellotge. Allà no tenen pressa, 
són feliços amb ben poc. Tenen altres 
problemes, clar. Aprens a valorar 
el que tens i a viure amb res. Ací 
ens encabotem en acumular coses 
materials que després no et fan 

feliç. El que et fa feliç és la gent que 
t’envolta, el teu dia a dia. Viure amb 
tranquil·litat. 
T’agrada el fenomen ‘running’?
Ho veig positiu, però també té coses 

dolentes, com que hi ha molta gent 
que acaba fent coses per a les que no 
està preparada, només per fer-se una 
foto. Si em dones a elegir entre que 
la gent estiga corrent una marató 
o tota la nit en la discoteca, fent-se 
cubates, pense que és més positiu 
preparar i córrer una marató. El que 
tampoc m’agrada és que el món del 
runnin  no a trans erit aficionats i 
aficionades a l atletisme  
Quin consell donaries a algú que 
està començant a córrer?
Que no tinguen pressa en cremar 
etapes. Les etapes s’han de disfrutar, 
i anar pas a pas. Primer preparar 
distàncies inferiors, i no tindre ne-
cessitat d’augmentar. I rodejar-se de 
pro essionals  ntrenadors i fisios  
són fi ures molt necessàries
Què t’aporta córrer?
És la forma de sentir-me viu, lliure. 
És la meua forma de ser feliç. Per a 
mi, és la felicitat pura. És un estil de 
vida, ho integres. Comença per una 
ximpleria i es converteix en la teua 
forma de viure. 

“A l’Àfrica t’adones 
que portem una 
vida banal, basada 
en coses materials 
que no et fan feliç”

Jordi Baixauli
El corredor paiportí ha guanyat 
ja dos edicions de la Quarta i 
Mitja, és bicampió autonòmic 
de 1.500 metres, i forma part 
del club The Kenyan Urban 
Way, que coopera amb una 
regió d’Àfrica molt especial

“Córrer és la meua 
forma de sentir-me 
viu i lliure”
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Les escoles de Paiporta viuen des de 
fa poques setmanes un procés parti-
cipatiu que, baix el nom d’’Infància 
amb Paiporta’, té com a objectiu 
repensar la ciutat amb la perspecti-
va de les xiquetes i xiquets entre 6 
i  an s  mb a uesta finalitat, el 
projecte, impulsat per les Regido-
ries d’Educació i Urbanisme ja ha 
començat amb tallers als centres 

educatius del poble per a escoltar 
les veus que quasi mai s’escolten a 
l’hora d’aplicar polítiques urbanís-
tiques, les de les criatures. L’arqui-
tecte del parc Gulliver de València, 
Rafa Rivera, i la professora del CEIP 
Jaume I, Inma Coscollà, varen avalar 
les intencions del projecte amb la 
seua presència a la presentació. Tam-
bé varen estar presents membres de 

les AMPAs, docents, persones a títol 
particular i xiquetes i xiquets. 
El projecte fa una anàlisi profunda 
de les inquietuds de les comunitats 
educatives  mb a uesta finalitat, es 
porten a terme 33 tallers amb criatu-
res, altres quatre tallers amb les AM-
PAs, a més d’entrevistes a informants 
clau, per tal d’aprofundir en la visió 
de la comunitat educativa. 

La infància intervé en el 
disseny urbanístic del poble

Carnestoltes amb totes les escoles

Un any més, les escoles de Paiporta 
es varen trobar en un multitudinari 
carnestoltes, que va reunir a cente-
nars de xiquetes i xiquets pels ca-

rrers del poble al ritme de les bandes 
de música, la Unió Musical i la Banda 
Primitiva, a més de batucades. Tro-
badorets va tancar la festa al poli.

ESPAI, l’IES Andreu Alfaro i l’Ajun-
tament han signat un conveni per 
a afavorir la formació i la inserció 
d’11 joves, que aprenen tasques de 
jardineria i manteniment. 

Conveni amb ESPAI 
i l’IES Andreu Alfaro

Paiporta dóna la paraula a les xiquetes i xiquets entre 6 i 12 anys amb tallers participatius a les 
escoles. L’arquitecte del Gulliver i la professora Inma Coscollà avalen les intencions del projecte
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#DescObrimPaiporta

Paiporta en bici (1a part)

Ruta a Santa Anna

Ruta dels horts de 
Paiporta i Picanya

es del final del 
nou carril bici 
del onvent i 
l avin uda del 
Mont ó podem 
endinsar nos 
pel camí dels 

orts de ican
a, ue en breu 

tamb  tindran 
una plata orma 
per a bicicletes, 

ue arribarà fins 
a l estació de 

ican a  i d allí 
podrem tornar a 
aiporta, sempre 

sense dei ar les 
vies ciclistes

Carrils bici poble

a ar a de carri
ls bici de aipor
ta o erei  una al
ternativa se ura i 
sostenible per als 
despla aments 
amb bicicleta, pa
tinet o monopatí  

mb la cons
trucció recent 
de nous trams a 
la carretera de 

enet sser, avin
uda Mont ó i 

camí del Malpàs, 
pedale ar pel po
ble s m s àcil 

ue mai  

rribar a l em
blemàtica ermita 
de l orta Sud 
s molt àcil 

pedale ant pel 
nou carril bici de 
la carretera de 

enet sser, ue 
connecta amb 
el de la  
la cone uda 

per pobles ve ns 
com a ruta del 
colesterol , ue 
enlla a al final 
del poliesportiu 
de atarro a amb 
un carril bici,i 
amb lbal, el 

ual porta fins a 
Santa nna

El nostre poble i l’entorn ofereixen grans alternatives per a pedalejar. Encetem una sèrie amb rutes 
accessibles per a públic familiar: una ruta pels horts i una excursió a Santa Anna d’Albal  
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Falleres Majors Paiporta 2019

Fallera Major
Senyoreta

Raquel Ortí i Maestro

Ana Montes i Áraes

Marta Martínez i Ponce

Lorena Salvador i Fernández

Co
rt

 d
’H

on
or

Patricia Pérez i Valero

Fallera Major Infantil
Xiqueta

Daniela Pérez i Valero

Carla Mayordomo i Carrillo

Laura López i Medina

Claudia Montero i Barnés

Co
rt

 d
’H

on
or

 In
fa

nt
il

Lucía Lucas i Burguillos
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Benvolgudes i benvolguts veïnes i veïns, 
falleres i fallers. 

Des d’ací, i amb aquestes paraules que em 
brinda l’oportunitat el nostre BIM. Tinc 
l’honor de dirigir-me a tots vosaltres com a 
president executiu de la JLF de Paiporta. 

Ja ha arribat el mes de març i amb ell, les 
seues falles, la festa més gran a la nostra 
comunitat per excel·lència. Festa a la qual 
tots els valencians i valencianes estimem per 
fer gala de la nostra cultura. Les nostres Fa-
lles són part indiscutible de la idiosincràsia 
valenciana i per descomptat paiportina. Pre-

cursores de la nostra indumentària regional, 
de l´exaltació de la nostra llengua a través 
dels nostres llibrets i, de l’humor satíric de 
l´art que desprenen els nostres monuments 
fallers. De la pólvora, amb el so i la llum 
dels coets, dels trons i de les carcasses, de 
la nostra gastronomia amb els típics bunyols 
i xocolate, de la nostra música que s’entre-
mescla al so de les bandes i de les colles de 
tabals i dolçaines. Així són les Falles, i això 
tan sols és una xicoteta mostra d’aquesta 
gran festa declarada Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat.

Paiporta ja es troba immersa en la seua 
setmana fallera, una setmana en la qual 
el nostre municipi es transforma per a 
impregnar-se de la millor festa del món. 
On fallers i falleres, veïns i veïnes, hem de 
conviure amb harmonia, respecte, igualtat i 
tolerància. Per això, vull animar a tots i totes 
a gaudir de la mateixa amb alegria. Volguera 
dirigir- me en primer lloc a Raquel i Daniela, 
Falleres Majors de Paiporta. Desitjant-les 
que, al costat de les seues Corts d´Honor i 
familiars, passen un feliç regnat gaudint de 
cada moment d’aquestes falles 2019, que se-
gur seran inoblidables per a totes elles. Als 
representants de les comissions falleres, i en 
especial a tots i totes els fallers i les falleres, 
gràcies per compartir al meu costat aquest 
meravellós any, i per obrir-me les portes dels 

vostres casals com si fóra ma casa. Especial 
agraïment, amb gran admiració i respec-
te, mereix la Junta Executiva de la nostra 
Unió d’ Associacions Junta Local Fallera de 
Paiporta. Fallers i falleres que pertanyen a 
les nostres comissions i que desenvolupen 
desinteressadament i de forma altruista un 
treball molt especial. Des d´ací, també vull 
donar la meua més sincera felicitació a les 
comissions falleres Verge dels Desemparats 
– Dr. Fleming i Plaça Cervantes pels seus 
45 aniversaris. Així con la falla Avinguda 
Francesc Císcar – Plaça l´Església que 
complix 40 anys. Ja que gràcies al seu esforç 
i dedicació, han fet possible part de la nostra 
història. 

Recordant aquell pregó (1944) de l’alcalde 
de València el senyor Juan Antonio Gómez 
Trénor, i que va manar ser anunciat al sen-
yor Julio Espí, muntat a lloms d’un “pollino”. 
vos desitge que gaudiu d’unes magnifíques 
Dalles 2019.

“Se fa saber a la chent de Valencia y 
forastera que de ordre del president co-
mensa en este momento la gran Semana 
Fallera.”

Raúl Zamora i Jurado
President Executiu Unió d’Associacions Junta 
Local Fallera de Paiporta.

Fallera Major
Sandra Loras i Martínez

President
Miquel Martínez i Sanchís

Fallera Major Infantil
Claudia Justicia i Herráiz

President Infantil
Carlos Tárrega i Forment

Falla Verge dels Desemparats - Dr. FlemingFalla Verge dels Desemparats - Dr. Fleming
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Fallera Major
Elisa García i Almazán

Presidenta
Mayte Valdés i Salmerón

Fallera Major Infantil
Gabriela del Carmen 

Gassó i Villaoz

President Infantil
Asier Gómez i Lacuesta

Falla Mestre Serrano - Sant Francesc i Adjacents

Fallera Major
Ana María Chaler i Alcántara

President
Raúl Folgado i Valero

Fallera Major Infantil
Ángela Juan i Mor

President Infantil
Izan Herrería i Chaler

Falla Plaça de Cervantes
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Fallera Major
Mara Ferrandis i Peris

President
José Miguel Moya i Tarazona

Fallera Major Infantil
Alba Tarazona i García

President Infantil
Alberto Mayordomo i Carrillo

Falla Sant Antoni i Adjacents

Fallera Major
Adriana Montoro i Belloch

President
Fco. Javier Belenguer i Salvador

President Infantil
José Guillot i Blasco

Falla Av. Francesc Ciscar - Plaça l’EsglésiaFalla Av. Francesc Ciscar - Plaça l’Església
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DIMECRES 13 DE MARÇ
18.45 h: “Cant de l’Estoreta” (Carrers del poble).

DIJOUS 14 DE MARÇ
21.30 h: Mascletà a càrrec de la Falla Verge dels Desempa-
rats - Dr. Fleming.
22.30 h: Passejada del Foc en honor a Sant Josep (Carrers del 
poble, inici: església de Sant Jordi).

DIVENDRES 15 DE MARÇ
9.00 h: Plantà Falla Associació ALDIS.
10.00 h: Esmorzar (entrepà+beguda+cafè: 5€), Associació ALDIS.
14.00 h: Mascletà a càrrec de la Falla Plaça de Cervantes. 
20.00 h: Plantà oficial dels monuments fallers infantils.
22.00 h: Plantà oficial dels monuments fallers grans.

DISSABTE 16 DE MARÇ
10.00 h: Esmorzar (entrepà+beguda+cafè: 5€), Associació ALDIS.
10.30 h: Visita dels jurats als monuments fallers.
14.00 h: Mascletà a càrrec de la Falla Mestre Serrano-Sant 
Francesc i Adjacents.
14.00 h: “Migas” (7€, reserva prèvia), Associació ALDIS.
19.00 h: Lliurament de premis a l’esplanada de l’Auditori 
Municipal. 

DIUMENGE 17 DE MARÇ
10.00 h: Esmorzar (entrepà+beguda+cafè: 5€), Associació ALDIS.
11.00 h: Visita de la JLF a les falles.
14.00 h: Mascletà a càrrec de la Falla Sant Antoni i Adjacents 
14.00 h: Paella (7€, reserva prèvia), Associació ALDIS.
17.00 h: Visita de la JLF a les falles.
20.30 h: Cremà de la Falla Associació ALDIS.
DILLUNS 18 DE MARÇ
14.00 h: Mascletà a càrrec de la Falla Avinguda Francesc 
Ciscar - Pl. l’Església.
17.30 h: Ofrena Floral a la Mare de Déu dels Desemparats. 
23.30 h: Nit del Foc a càrrec de l’Ajuntament de Paiporta - 
Regidoria de Cultura.

DIMARTS 19 DE MARÇ
12.00 h: Missa en honor a Sant Josep a l’església de Sant Jordi.
13.00 h: Trasllat de la imatge de Sant Josep.
13.50 h: Interpretació d’“El Faller” per totes les bandes de 
música a l´entrada de la imatge (plaça Església de Sant Jordi).
14.30 h: Mascletà a càrrec de la Falla Jaume I 
21.30 h: Cremà dels monuments fallers infantils.
22.00 h: Cremà del monument faller infantil del primer premi.
00.00 h: Cremà dels monuments fallers segons l’ordre que 
estipulen les autoritats competents, sent el monument faller 
del primer premi l’últim a realitzar la cremà. 

Fallera Major Infantil
María Ferrer i Parets

President Infantil
Miguel Ángel Zarcos i Ortega

Fallera Major
Esther Guerrero i Pelufo

President
Jesús Santos i Martínez

Falla Jaume I

PROGRAMACIÓ
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Pòlvora, música, festa, tradició i 
tres aniversaris en les Falles 2019

Les festes falleres d’enguany a 
Paiporta seran especials per a tres 
comissions. Pels seus aniversaris, 
Plaça Cervantes i Verge dels Des-
emparats-Doctor Fleming, com és 
preceptiu en el 45 aniversari, rebran 
el bunyol amb llorer i brillants de la 
Junta Central Fallera (JCF), mentre 
que la de Francesc Císcar-Plaça de 
l’Església en fa 40. Les comissions 
paiportines i la Junta Local Fallera 
(JLF), per la seua banda, han prepa-
rat un programa d’activitats en què 
predominen els actes festius, piro-
tècnics, tradicionals i arrelats a la 
història i la recuperació de costums. 
A les mascletaes diàries i rotatòries 
se suma, el 18 de març, l’ofrena a 
la Mare de Déu dels Desemparats, 
mentre que el dia 19 se celebrarà 
la tradicional missa en honor a Sant 
Josep, a l’església de Sant Jordi, i el 
posterior trasllat de la imatge del 
sant pels carrer del poble. 
La JLF de Paiporta manté, a més, dos 
actes que s’han recuperat recent-
ment: la interpretació d’’El Faller’ a 
càrrec de les bandes de música, el 
mateix dia 19, després del trasllat (a 
les 13.50 hores), i el ‘Cant de l’es-
toreta’, activitat destinada als més 
menuts i menudes de les falles, que 
recorren els carrers de la localitat 
cantant aquesta cançó tradicional. 
Aquest cant es reserva per al dia 13 
de març a les 18.45 hores.

Dos comissions, Plaça Cervantes 
i Verge dels Desemparats-Doctor 
Fleming, compleixen 45 anys, 
mentre que Francesc Císcar-Plaça 
de l’Església en fa 40
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Microbiblioteques a 
punts estratègics

La Biblioteca Pública Maria Moliner 
Ruiz ha obert quatre microbibliote-
ques a punts estratègics del poble. A 
cost zero, amb mobiliari reciclat d’al-
tres dependències municipals que ja 
no el necessitaven, i llibres proce-
dents de donacions, s’han instal·lat 
prestatgeries en zones d’espera i 
esplai de diferents llocs estratègics 
del poble. 
En aquesta primera experiència han 
entrat a formar-ne part L’Auditori, 
l’Ajuntament, el mercat municipal i 
la Llar del Jubilat. En funció de la va-
loració del funcionament de la inicia-

tiva, la Regidoria de Foment de les 
Arts Escèniques i Biblioteca valorarà 
si s’estén a altres dependències. 

a finalitat d a uesta mesura s er 
més entretingudes les possibles es-
peres en els llocs on s’han instal·lat 
les micro-biblioteques.
Aquesta mesura forma part de la 
iniciativa ‘Paiporta Ciutat Lectora’, 
programa al que s’ha acollit l’Ajun-
tament de Paiporta junt a altres huit 
consistoris valencians, i que té com a 
finalitat omentar l inter s per la lec-
tura i l’escriptura en tots els àmbits i 
per a totes les edats. 

El Club de Lectura i Taller d’Escrip-
tura impulsat des de la Biblioteca 
Maria Moliner Ruiz amplia les seues 
activitats, i ha organitzat trobades 
amb autores i autors, com és el cas 
de la celebrada amb Begoña Abad, 
autora de ‘El techo de los árboles’.

Trobades amb 
autores i autors al 
Club de Lectura

La campanya d’animació lectora 
Colla de Lletres es troba en plena 
ebullició. Cada dimarts, la Biblioteca 
Pública Maria Moliner Ruiz s’ompli 
amb les històries d’aquesta progra-
mació, pensades per a eixamplar la 
imaginació de les criatures paiporti-
nes i suscitar-los interés pels llibres. 

a olla a aconse uit fidelitzar el 
públic infantil, i oferirà en les pròxi-
mes sessions dels dies 26 de març, 2, 
9 i 16 d’abril les actuacions d’Elisa 
Matallín, Llorenç Giménez, Marcelo 
Guerrero i Entucole títeres y cuen-
tos, respectivament. L’activitat de 
la Colla comença cada dimarts a les 
17.30 hores, és gratuïta i està pensa-
da per a xiquetes i xiquets entre 2 i 
12 anys. 

Contes per a 
eixamplar la 
imaginacióAmb mobiliari reciclat i fons de donacions, la Biblioteca obri 

‘delegacions’ al mercat, L’Auditori, l’Ajuntament i la Llar del Jubilat
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Huit entitats, associacions i clubs 
de Paiporta varen protagonitzar la 
gala de presentació de la campanya 
Somos Súper, promoguda per l’Ajun-
tament de Paiporta i la Fundació 
Horta Sud per a reconéixer la labor 
en favor del bé comú d’aquestes 
agrupacions. L’acte va comptar amb 
la presència del conseller de Trans-
parència, Responsabilitat Social, 
Participació i Cooperació, Manuel 
Alcaraz, l’alcaldessa, Isabel Martín, 
i la presidenta de la Fundació Horta 
Sud, Inma López.

Paiporta compta amb al voltant de 
200 entitats ciutadanes i, en aquesta 
primera edició, varen ser distingi-
des l’Associació Contra els Abusos 
Sexuals en la Infància (ACASI), 
l’Associació Local de Persones amb 
Diversitat Funcional Aldis Paiporta, 
l’Associació Cultural El Barranc, 
Creu Roja, el Grup de Danses l’Es-
polí, els Júniors San Jorge, el Grup 
Scout Gaia, i el Club de Patinatge de 
Velocitat de Paiporta. 
Aquestes entitats varen recollir de 
mans de les autoritats els seus guar-

dons com a ‘súper-herois’ en una 
gala marcada pel bon humor i que va 
desbordar la capacitat de la sala de 
conferències de l’Auditori Municipal.
La gala va ser tan sols el tret d’eixida 
a la campanya, que ha continuat amb 
la publicació d’un vídeo setmanal a 
través de les xarxes socials de l’Ajun-
tament de Paiporta i la Fundació 
Horta Sud en què es dóna a conéixer 
l’activitat de les entitats i la motiva-
ció que porta a les persones que en 
formen part a dedicar-li temps al seu 
creixement i consolidació.  

L’heroïcitat de mantindre amb 
vida el món associatiu local

Nou portal de 
transparència 
municipal
Ja està a disposició de la ciutada-
nia el nou Portal de Transparència 
Municipal de Paiporta, al qual es 
pot accedir a través de l’adreça web 
http://transparencia.paiporta.es/. 
Aquesta nova ferramenta millora 
l’anterior i afegeix a tota la infor-
mació de contractes, procediments, 
sous de càrrecs electes i convenis, 
utilitats com un visor pressupostari 
que permet seguir en temps real la 
despesa de l’Ajuntament. 
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Dia de l’arbre. Centenars de joves varen exposar les 
seues creacions amb motiu del Dia de l’Arbre al Museu 
de la Rajoleria. 

Obres al carrer Sant Eduard. Estan en marxa les obres 
de millora de voreres i de canvi de conduccions d’aigua del 
carrer Sant duard, ue es finalitzaran en breu  

Visita escolar. Les xiquetes i els xiquets de Paiporta con-
tinuen visitant l’Ajuntament. Les últimes visites han sigut 
del CEIP L’Horta i el Col·legi La Inmaculada. 

Bucles magnètics. L’Auditori, el sala de plens i la Biblio-
teca comptaran en breu amb bucles magnètics per a que 
siguen més accessibles per a persones amb audífons.

Al caliu de les històries. També per Sant Antoni, la 
plaça Major va acollir la primera edició d’’Al caliu de 
les històries’, amb conta-contes per a persones adultes.

Formació en emergències i incendis. La plantilla d’ESPAI 
s’ha format aquesta setmana en emergències, extinció de 
conats d’incendi i focs menuts. 

Medalles en taekwondo. El CE PIAAM de Paiporta va 
aconse uir dos medalles de plata i una de bronze en el am-
pionat Autonòmic de taekwondo, celebrat a Alberic. 

La Finestra de Paiporta

Benedicció d’animals. El carrer Jaume I, a l’altura 
de la plaça Major, va acollir un any més la benedicció 
d’animals per Sant Antoni. 
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Incautació de material robat. La Policia Local va in-
cautar entre 40 i 50 quilos de material pirotècnic furtat 
per un grup de quatre menors de la localitat. 

Nou inspector. Ser io ozano va prendre possessió del 
seu càrrec com a nou inspector de la Policia Local de 
Paiporta al mes de gener. 

Beca. l ove paiportí, scar ópez, de l I S ndreu l-
faro, ha aconseguit una de les 600 beques de la Fundació 
Amancio Ortega per a estudiar l’any vinent al Canadà. 

Metro nocturn. Metrovalència ha posat en marxa, re-
centment, l’horari nocturn en caps de setmana i vespres 
de festius, una demanda històrica de la ciutadania. 

Biografies de L’Horta. La Biblioteca va acollir la presen-
tació del llibre de bio rafies ent de l orta Sud , amb  
textos de gent del poble, i editat per l’IDECO.  

Fit kid. La jove paiportina Sheila Simó va aconseguir la 
primera edició de la opa d span a de fit id individual, i 
el subcampionat en cate oria Small II  

Danys en vehicles. os persones oren identificades 
per la Policia Local com a resposables de danys regis-
trats en 20 vehicles al carrer Sant Eduard.

Patinatge artístic. Dos patinadores del Club de Patinatge 
rtístic, ndrea arazona i aula Redondo, varen partici-

par en la ornada ls nous valors  a l inet
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Programació Cultural
L’Auditori Municipal

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

dissabte 30 de març, 19 h

MARIA DEL MAR BONET. 50 anys 
d’escenari

música

dissabte 6 d’abril, 19 h

EL NOM. Cia Teatre Micalet

teatre

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

dissabte 1 de juny, 22.30 h

GAG MOVIE. Yllana Produccions

teatre

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

Tots els públics · preu únic: 3 €

diumenge 14 d’abril, 18 h
CÓMO ENTRENAR A TU 
DRAGÓN 3

cinema

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

dissabte 18 de maig, 19 h

ART I TACÓ. En Clave de Clot

música

Tots els públics · preu únic: 3 €

diumenge 12 de maig, 18 h

EL PARQUE MÁGICO

cinema

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

divendres 10 de maig, 22.30 h

4 LATAS

cinema

dissabte 23 de març, 19 h
XAVI CASTILLO & THE ROCK 
TRIPPERS

teatre

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

dissabte 8 de juny, 22.30 h
FESTIVAL DE MONÒLEGS
María Juan, Darío Piera, Carol Tomás

teatre

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

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

dissabte 4 de maig, 19 h

SEPAREU-VOS JUNTS! La Dependent

teatre

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

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

dissabte 13 d’abril, 19 h

LUIS PASTOR

música

divendres 12 d’abril, 22.30 h
EL FOTÓGRAFO DE 
MAUTHAUSEN

cinema

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

març-maig‘19
temporada 3 (II)

entrada gratuïta

programació

L’Auditori Municipal
Sala de Conferències 

dimecres 20 de març, 19 h
HA VUELTO
[2015 · 116 min · David Wnendt]

diumenge 31 de març, 18 h
LA AMENAZA IMPERIAL
[2018 · Paco Picó]
Making off, tertúlia i photocall.

dimecres 15 de maig, 19 h
WILBUR SE QUIERE 
SUICIDAR
[2002 · 104 min · Lone Scherfig]

dijous 11 d’abril, 19 h
EL SILENCIO DE OTROS
[2018 · 95 min · Almudena Carracedo 
i Robert Bahar] 
Premi Goya 2018 al millor documental

dimecres 10 d’abril, 19 h 
LAS COSAS DEL QUERER
[1989 · 103 min · Jaime Chávarri]
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Museu de la Rajoleria

Biblioteca Pública María Moliner Ruiz

del 13 al 25 de maig
CENTRE FORMACIÓ 
PERSONES ADULTES

exposició

del 2 al 22 d’abril
NO TINDREU PAU
DESPRÉS DE LA GUERRA

exposició

del 4 al 20 de juliol

TALLER DE PINTURA CREATIVA

taller

exposició

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

exposició

del 27 de juny al 20 de juliol
ALUMNAT PINTARTE 
PAIPORTA

del 15 de febrer al 15 de març

EXPOSICIÓ DEL NINOT

exposició + taller

12 març
CONTES TROBATS PER
A TOTES LES EDATS
El Gran Jordiet 

26 març
LA RATITA
Elisa Matallín 

2 abril
FAULES DE FAULA...
ANIMALIUS, ANIMALS, 
ANIMALOTS
Llorenç Giménez  

9 abril
CAMINO CUENTERO
Marcelo Guerrero

16 abril
EL MISTERI DE LA CASA 
ENCANTADA
Entucole titeres y 
cuentos

Falles’19

del 6 al 26 de març

BRÚJULAS POR LA IGUALDAD
Mercedes Naranjo Márquez

exposició + taller

8 de març, Dia Internacional 

de la Dona Treballadora

Activitat per a xiquetes i xiquets acompanyats per algún familiar.
INSCRIPCIÓ: Museu de la Rajoleria o per telèfon 96 397 63 88. 
       Places limitades i gratuïtes.
HORARI: 1 grup de 25 assistents (de 10.30 a 12 h)

7 d’abril, CERÀMICA NEOLÍTICA
5 de maig, SOCARRAT EN VOLUM
2 de juny, ATUELLS DE PICASSO
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L’handbol femení renaix
L’entitat es va gestar al 2017 per un 
grup de pares, mares, entrenadors 
i xiquetes amb il·lusió i la intenció 
de crear un projecte a llarg termini, 
que consolidara l’handbol a Paiporta 
i culminara amb la pujada a l’elit 
nacional d’un equip sènior.
Aquesta temporada, el club compta 
amb tres equips federats en els Jocs 

Esportius de la Generalitat Valencia-
na i una escola esportiva al CEIP Au-
siàs March en categoria benjamí (8 
i 9 anys). Els equips que participen 
als Jocs Esportius són aleví, infantil 
i cadet, inscrit en la lliga preferent. 
Els valors principals que transmet 
a les jugadores són el compromís, 
el treball en equip, la responsabi-

litat, l’esforç, l’autoconeixement, 
la perseverança, la convivència o 
l’obediència i la cura per la salut, en-
tre d’altres. El club compta amb 30 
xiquetes federades, 20 més a l’escola 
esportiva. Per a contactar amb el 
club, tenen pàgina de Facebook, per-
fil a Insta ram o el correu electr nic, 
handbolfemenipaiporta@gmail.com

El CE Handbol Femení Paiporta sorgeix com a resposta a la necessitat de fomentar l’esport 
femení, oferint una opció esportiva que plenara el buit deixat pel desaparegut CB Paiporta

Paiporta s’associa
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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

Per una Paiporta millor
La prioridad de los y las socialis-
tas es mejorar Paiporta, y lo ha-
remos porque otra manera de 
gobernar es posible, desde el 
respeto y el diálogo con la ciuda-
danía. Estamos aquí para sumar 
esfuerzos con un único objeti-
vo, por una Paiporta mejor.

Tenemos muy en cuenta vuestra 
opinión. Todos y todas sumamos 
con un objetivo común, Paiporta, 
y vamos a aportar soluciones que 
benefi cien a toda la ciudadanía

Sumar es mejorar, no es dividir 
generando polémicas como nos 
tienen acostumbrados Compro-
mis i Podeu. También restan las 
actitudes radicales del PP y Ciu-
dadanos, que no aportan nada y 
generan crispación innecesaria.

Consideramos que lo importan-
te es la ciudadanía de Paiporta, 
el respeto a todos los colectivos 
sociales, a las tradiciones  fi estas  
Para los socialistas el diálogo y el 

consenso son fundamentales en 
el ejercicio de la democracia. En 
Paiporta es necesario un gobierno 
dialogante progresista que atienda 
de verdad las necesidades de las 
personas, que no anteponga sus 
intereses partidistas y que ponga 
por delante siempre lo mejor para 
Paiporta en todas sus decisiones.

Durante estos últimos meses de 
Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez 
ha conseguido aumentar las pensio-
nes, subir el salario mínimo inter-
profesional a 900 Euros y ampliar el 
permiso de paternidad a 16 sema-
nas. Hemos recuperado la Sanidad 
Universal, reducido el copago far-
macéutico e instaurado el subsidio 
por desempleo a mayores de 52 
años. En 9 meses los socialistas 
hemos trabajado sin descanso 
para devolver a la ciudadanía 
los recortes sociales del PP.

Y en la Comunidad Valenciana, con 
Ximo Puig, llevamos 4 años traba-
jando para las personas. Hemos 

dejado de ser el baluarte de la co-
rrupción y nos hemos convertido en 
la Autonomía que lidera los avances 
sociales, económicos y de progreso.

En los próximos meses estamos 
convocados a las urnas para decidir 
nuestro futuro. Es el momento de 
decidir. ¿Queremos avanzar en 
el buen camino o retroceder?

Debemos sumar esfuerzos todos 
juntos para seguir consolidando 
derechos y políticas sociales que 
nos benefi cian a todos  so lo 
conseguiremos con Pedro Sánchez, 
Ximo Puig, y con nuestra candidata 
Maribel Albalat en Paiporta.

Per acabar, ara toca passar-ho bé! Ja 
estem en Falles, volem vore i sentir 
les mascletaes i els castells en 
el barranc, i disfrutar en vosaltres 
les nostres festes #Falles2019
 

Maribel Albalat
Portaveu socialista
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Con ilusión

La fórmula: Trabajo y Honestidad

Sánchez prometió elecciones y 
no las ha convocado hasta que 
los que incumplen la ley le han 
retirado su apoyo. Pero todo final 
es una oportunidad de comienzo 
y tú debes formar parte de ello, 
Albert Rivera cuenta con el mejor 
equipo para el cambio, prueba de 
ello es nuestra compañera Inés 
Arrimadas como una de las políti-
cas mejor preparada. Es necesaria 
la incorporación de los mejores 
profesionales de cada campo y 
en Ciudadanos los tenemos. 

En Cs llevamos 10 años luchan-
do contra el nacionalismo y la 
corrupción. Gente como tú, con 
sentido común, capaces de lle-
gar a acuerdos con todos los 
que cumplen la ley y respetan la 
libertad. Que prefiere escuchar, 
consensuar y cumplir con lo pac-
tado. Que le duele ver como otros 
partidos priorizan sus intereses a 
los de los paiportinos, porque solo 
saben imponer y gobernar para 

ellos. Ver como ahora, después 
de casi 4 años compartiendo 
decisiones, sus ansias de protago-
nismo hace que se echen en cara 
cosas  como las “Trobades amb 
l’alcaldessa”, falta de transparen-
cia, ninguneo sistemático, etc.

¿Harto de esa política caduca del 
“Y tú más”?, ¿De promesas que 
se esfuman en cuanto llegan al 
poder?, ¿De los que nos dejan 
endeudados gastando lo que no 
tienen y de los que ahorran a base 
de dejar el pueblo sucio, parchea-
do, mal iluminado y sin sitio para 
aparcar? ¿De que utilicen el valen-
ciano en la educación como arma 
política, en lugar de equiparar las 
horas del valenciano, castellano 
e inglés?, ¿De hacer oídos sordos 
y dar la espalda a la hostelería, 
los empresarios,  comerciantes y 
emprendedores?, ¿De politizar y 
ningunerar nuestras tradiciones 
mediante la herramienta de la 
prohibición?. Necesitamos solu-

ciones para todos, no solo para 
los que piensan como ellos.

Por todo ello, para las elecciones 
municipales, disponemos de un 
proyecto a medio y largo plazo 
que abarcará todos los puntos 
cuestionados y nos hará sentirnos 
“Orgullosos de vivir en Paiporta”.

És a dir, fer les coses amb tre-
llat, unió i coneixement.

Sense més, volem desitjar-vos que 
disfruteu de estes Falles i que 
passeu a visitar-nos quan vulgueu 
al “Punt d’Informació Ciutadà”, 
que hem inaugurat recentment 
al carrer Catarroja 24. Estarem 
esperant-vos tots els dimecres i 
divendres de 19:30h a 21:00h. 
Per a suggeriments disposeu 
d’una bústia en la mateixa por-
ta “Suggeriments Cs respon”.

En julio de 2015 nos dirigimos a 
vosotras y vosotros por primera vez 
en este mismo espacio informativo 
para transmitiros que comenzábamos 
un programa de gobierno cargado de 
renovación, transparencia y participa-
ción. Sabíamos que el camino no iba 
a ser fácil, pero que con tenacidad y 
con mucho trabajo conseguiríamos 
dar respuesta y satisfacer las expec-
tativas que el pueblo de Paiporta, con 
su apoyo, nos estaba demandando.

Desde el equipo de gobierno y más 
concretamente desde la Concejalía 
de Cultura trabajamos por revertir 
la inercia de gestión irresponsable, 
presuntamente corrupta, descontrola-
da, nefasta, clientelista, de derroche de 
dinero y deuda a la que el Partido Po-
pular había arrojado a nuestro pueblo.

Nuestro eje fundamental de actuación 
es escuchar a los vecinos y vecinas, 
bien mediante asambleas participativas 

o individualizadas, recoger sus inquie-
tudes y darles la mejor respuesta.

Hemos tomado y tomamos decisiones 
susceptibles de crítica por alguna 
minoría, pero siempre lo hacemos 
con transparencia, coherencia, ho-
nestidad y con argumentaciones.

Desde el primer momento hemos tenido 
una prioridad, cubrir las necesidades 
básicas y urgentes de la población más 
desfavorecida, aumentando la parte del 
presupuesto municipal en asistencia 
y bienestar social. Para ello uno de los 
primeros pasos fue eliminar la deuda 
de 6,7 millones de euros, heredada 
del anterior gobierno, y dejarla en 0. 

Cuatro años de mandato pueden pare-
cer un periodo de tiempo considerable, 
pero en la gestión municipal de una po-
blación de casi 26.000 habitantes como 
nuestro pueblo es insuficiente para 
poder consolidar programas y acciones 

encaminados a convertir Paiporta en 
un pueblo igualitario, saludable, con-
fortable, respetuoso, ecológicamente 
amable, socialmente comprometido y 
solidario, culturalmente maduro, econó-
micamente sostenible, urbanísticamen-
te ordenado y con identidad propia. Aún 
más si consideramos que partíamos de 
un d ficit considerable en todas estas 
cualidades tras ocho años de mandato 
de la derecha del Partido Popular.

Seguimos y seguiremos dándolo todo 
por nuestro pueblo, con dedicación e 
ilusión. De todas y todos depende evitar 
un involucionismo político que amenaza 
con dar al traste con todo lo conseguido.

Este es el último artículo del BIM de 
este mandato, pero no nos despedi-
mos de vosotros con un adiós sino 
con un hasta pronto. Que disfrutéis y 
pas is unas elices fiestas alleras
Salud,

Grupo Municipal Pod-EU Paiporta
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Punt i seguit
rribem al final de la le islatura  

Un punt i seguit per continuar 
treballant pel nostre poble, amb 
polítiques progressistes i enfoca-
des al benestar de les persones.
Estos quatre anys han estat un 
temps de molt de treball. Per 
una part, hem destinat molts 
recursos i esforços a revertir 
la nefasta situació en la qual el 
govern del PP havia deixat a la 
ciutadania. Prioritzant en àrees 
com el Benestar Social i l’Ocu-
pació per atendre a les perso-
nes que més ho necessitaven.

I per altra part, realitzant innume-
rables obres i inversions en tots 
els barris del poble. Canviant el 
clavegueram de diferents carrers, 
ampliat voreres i fent-les acces-
sibles a persones amb mobilitat 
reduïda. Ampliant la xarxa de 
carrils bici per connectar amb els 
pobles de la comarca  i nificant 
l’estat de totes les escoles, passant 
dels 15.000€ que el PP destinava 

al seu manteniment als 115.000€ 
del nostre govern. Hem trans-
format la piscina d’estiu en una 
piscina lúdica i sostenible, hem 
construït una de les millors pistes 
de patinatge del país i adequat 
les pistes del poliesportiu. Hem 
millorat l estat de tots els edifi-
cis municipals, hem fet un arxiu 
municipal i canviat l’aire condicio-
nat de l’Auditori. Hem instal·lat 
parcs infantils inclusius a tots 
els barris, per la felicitat de les 
xiquetes i xiquets del nostre poble. 
Per la felicitat de tots els dies.

Tot això i més ho estem fent des 
del primer dia. I des del primer dia 
tamb  em posat fi als tripi ocs del 
PP. #AmbValentia i sense tindre 
por a amenaces i persecucions. No 
tinguérem por a desfer una tram-
posa oposició de policia, a pesar 
que això ens va suposar falses 
denúncies, amenaces, insults i 
inclús espionatge. No tinguérem 
por a denunciar la gran estafa 

dels leds de Rus, que va deixar 
el nostre poble a fosques. No 
tinguérem por a denunciar casos 
com el de l’apertura del vial del 
carrer Sant Jordi, darrere del qual 
estan les empreses de la família 
Cotino, o el del fraccionament de 
contractes en els parcs infantils. 
Els dos casos estan ara investigats 
per l’Agència Antifrau de la CV. 

I no hem tingut por a plantar-li 
cara als que han demanat pre-
bendes i favors, com al coman-
dant de la Guàrdia Civil que 
va dir sobre l’alcaldessa “esa 
me va a comer el nabo”.

I així continuarem a partir de 
maig, quatre anys més treballant 
per les paiportines i paiportins. 
Amb polítiques d’esquerres i 
progressistes. Amb polítiques 
valentes. Continuant amb la línia 
encetada i amb l oritzó fi at en 
nous projectes per a Paiporta. 
Una Paiporta encara millor.

No se puede hacer peor. Es difícil encon-
trar en nuestra reciente historia algún 
ejemplo de gobierno local que se acerque 
algo a los niveles de incompetencia, secta-
rismo, radicalidad e imposiciones que ha 
alcanzado el paso por la alcaldía de Isabel 
Martín. Los plenos se han convertido en 
un ejercicio de prepotencia antidemocrá-
tica en los que Martín quita la palabra 
a la oposición cuando le viene en gana, 
lanza acusaciones y no permite réplicas 
por alusiones, pero no se queda aquí, 
bloquea deliberadamente la entrega de la 
documentación que necesita la oposición 
para el control de gobierno y retrasa 
la información para evitar controles.

Por si fuera poco, el gobierno de Compro-
mís y Podeu impone su ideología exclu-
yente en todas sus actuaciones, empe-
zando por las comisiones falleras, peñas 
taurinas, cofradías y otras asociaciones. 
No dudan en generar problemas a los ve-
cinos dificultando el aparcamiento o la cir-
culación de vehículos por nuestras calles 

y todo ello alegando una falsa participa-
ción ciudadana que se reduce a unos “en-
cuentros” a los que solo acuden sus pro-
pios familiares que siempre le acompañan 
y algún que otro militante convencido.

Recientemente hemos contemplado ató-
nitos como Isabel Martín ha encargado a 
una consultoría privada le redacción del 
pliego de condiciones para la renovación 
del contrato de recogida de basuras, el 
más importante de todos los que tiene 
el Ayuntamiento. Hemos denunciado 
públicamente esta anómala situación y 
exigimos que sean los servicios de contra-
tación del Ayuntamiento, sobradamente 
preparados, quienes asuman esta función.
 
Y en cultura la situación empieza a ser 
límite, el Concejal Alberto Torralba ha 
protagonizado episodios esperpénticos 
con la contratación de Willy Toledo, quien 
vino en campaña a apoyar su candidatu-
ra, los conciertos de Riot Propaganda o 
Machete en Boca, que atacaron al Estado, 

a la Guardia Civil, a los colegios privados 
e incluso a una concejala del PP por el 
hecho de ser mujer y expresar libremente 
su opinión,  finalmente como colo ón a 
contratado con dinero público de todos a 
María del Mar Bonet, conocida activista 
del separatismo catalán que pide la liber-
tad de lo que ella llama “presos políticos” 
y acaba sus intervenciones con el grito 
de “vivan los países catalanes”. Por cierto 
en el pasado Pleno fue preguntado por 
el coste de esta actuación y ni él mismo 
lo sabía. Sencillamente impresentable.

En pocas semanas van a ser los ciuda-
danos los que en ejercicio de su derecho 
van a elegir de nuevo a su alcalde y a 
los concejales que gobernarán Paipor-
ta durante los próximos cuatro años. 
Comparecemos a la opinión pública 
con humildad, con experiencia y con la 
ilusión de recuperar para todos nuestro 
pueblo. Recuperar la sensatez y el buen 
gobierno es posible, y en ello estamos.

Vicente Ibor

Paiporta vuelve a tener la palabra 
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Dijous 11 d’abril, 19.00 h
L’Auditori Municipal (Sala de Conferències)

“El silencio de otros“ 
Projecció i col·loqui.

Divendres 12 d’abril, 22.30 h
L’Auditori Municipal
Cinema:“El fotógrafo de Mauthausen“ 

Dissabte 13 d’abril, 19.00 h
L’Auditori Municipal
Concert: Luis Pastor

Diumenge 14 d’abril, 12.00 h
L’Auditori Municipal
Campanades a Morts

Elies Monxolí, veu i piano
Banda Simfònica de la Unió Musical de Paiporta
Cor de la Unió Musical de Paiporta
Cor Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol
Cor de la Unió Musical de Montcada

Dijous 28 de març, 20.29 h
Sala de Plens de l’Ajuntament
Minut de silenci
28 de març, Dia de record i homenatge a les víctimes de la Gue-
rra Civil i la dictadura a la Comunitat Valenciana.

Dimarts 2 d’abril, 19.00 h
Museu de la Rajoleria
Presentació de les III Jornades 

Inauguració de l’exposició:
“No tindreu pau després de la guerra”
Presentació de l’Arxiu de la Memòria.
Homenatge a les persones entrevistades.

Dilluns 8 d’abril, 19.00 h
Biblioteca Pública María Moliner Ruiz
Presentació del llibre:
“Modernes, lliures i preparades”
El Grup Femení de la Residència d’Estudiants de Madrid en 
Temps de Guerra: L’Hort de les Palmes de Picanya (1936-
1939), de Wilson Ferrús Peris. 

Dimarts 9 d’abril, 18.30 h
L’Auditori Municipal (Sala de Conferències)

El Vers de la Memòria
Recital de poesia, amb Vicent Camps.

Dimecres 10 d’abril, 19.00 h
L’Auditori Municipal (Sala de Conferències)

“Las cosas del querer“ 
Projecció i col·loqui.


