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Les eleccions municipals del passat 
26 de maig han donat els seus fruits 
en forma d’una nova legislatura amb 
govern d’esquerres a Paiporta. Els 
bons resultats de dos de les tres for-
ces de l’acord sorgit de les urnes al 
2015, amb Compromís augmentant 

en vots i mantenint els 6 escons i el 
PSPV-PSOE pujant en vots i regidors, 
de 4 a 5, donaven com a resultat una 
majoria absoluta d’esquerres, garan-
tia de la continuïtat de les polítiques 
de rescat de persones, justícia social, 
foment de la participació ciutadana, 
lluita contra la corrupció i contra el 
canvi climàtic encetades al 2015. 
El grup Pod-EU, per la seua banda, 
va perdre els dos regidors amb què 
comptava després de caure en vots 
respecte dels comicis anteriors.
Tot i que la suma de regidors de 
Compromís i PSPV-PSOE donava els 
11 escons per a conformar un govern 
estable, les negociacions es varen 
perllongar fins al mateix dia del ple 
de constitució de l’Ajuntament, el 
dissabte 15 de juny. 
Finalment, ambdós partits varen sig-
nar un programa de govern conjunt, 
es varen distribuir les responsabili-
tats en les diferents àrees, i també 
el temps de l’Alcaldia: l’alcaldessa 
des de 2015 a 2019, Isabel Martín, 
es mantindrà en el lloc fins a juny de 
2021, i després serà la candidata so-
cialista, Maribel Albalat, qui ostente 
el càrrec fins al 2023. Per primera 
vegada en la història democràtica 
del poble, hi haurà torn d’Alcaldia en 
la mateixa legislatura. 
En la part de l’oposició, el Partit 
Popular  perd vots respecte del 2015 
i, tot i això, aconsegueix un regidor 
més, i passa de 7 a 8. Ciudadanos, 
per la seua banda, augmenta el 

suport de les anteriors eleccions i 
manté els 2 regidors.
Quant al repartiment de responsabi-
litats entre els dos partits de l’equip 
de govern, l’alcaldessa en el primer 
tram de la legislatura, Isabel Martín, 
suma a les seues competències l’àrea 
d’Hisenda i Administració General. 
Així mateix, Compromís assumeix 
les competències en Benestar Social, 
Sanitat i Salut Pública (Rafa Ga-
dea), Economia, Ocupació i Comerç 
(Beatriz Jiménez), Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat (Pep Val), 
Igualtat (Guillem Montoro), i Joven-
tut i Esports (Marian Val).
El PSPV-PSOE, per la seua banda, 
gestionarà l’àrea de Cultura, amb la 
vicealcaldessa, Maribel Albalat, al 
capdavant. També s’ocuparà d’Edu-
cació (Alejandro Sánchez), Interior, 
Personal i Festes (Vicent Ciscar), 
Transparència, Comunicació i Parti-
cipació Ciutadana (Esther Torrijos), i 
Innovació i Atenció Ciutadana (María 
Jesús López).
En el ple d’organització,celebrat el 
9 de juliol, la corporació va aprovar 
les retribucions per a les regidores i 
regidors del govern, així com l’aug-
ment dels honoraris per assistències 
a plens, comissions i juntes. La mi-
llora ha sigut possible gràcies a uns 
comptes públics sanejats després de 
quatre anys de bona gestió. Totes 
aquestes dades es poden trobar al 
Portal de Transparència Municipal 
(www.transparencia.paiporta.es). 

El 26M dona continuïtat al 
govern de progrés a Paiporta
Compromís augmenta en vots 
i manté els 6 escons, mentre 
que el PSPV-PSOE puja en 
vots i passa de 4 a 5. La suma 
d’11 escons i el pacte entre 
ambdós partits garanteix una 
legislatura estable

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, 
durant el ple de constitució, a L’Auditori.
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Vicente Ibor Isabel Chisbert

Christian Montavez

Isabel Peyró Esther Gil

Francisco Estellés

Consuelo Lisarde 

Alejandro Gutiérrez Manuel Carratalá

Una desena de cares 
noves en la corporació
La nova corporació muni-
cipal per a la legislatura 
2019-2023 presenta cinc 
cares noves en les files 
dels partits de govern, i 
altres cinc en l’oposició. 
El PP incorpora Isabel 
Peyró, Christian Montavez 
i Manolo Carratalá, tot i 
que aquest últim ja va ser 
regidor popular en legisla-
tures anteriors. 
En Compromís, són nove-
tat Marian Val, que s’ocu-
parà de Joventut i Esports, 
i Rafa Gadea, nou regidor 
de Benestar Social, Sani-
tat i Salut. 

El PSPV-PSOE també 
renova bona part del seu 
grup municipal. Així, s’in-
corporen Esther Torrijos, 
nova regidora de Trans-
parència, Comunicació i 
Participació, i Maria Jesús 
López Sanz, d’Innovació i 
Atenció Ciutadana. 
En Ciudadanos, tant el 
cap de llista i portaveu, 
Francsico Estellés, com la 
número 2, Matilde Cardos, 
són novetat respecte del 
passat mandat, tot i que 
Estellés ja ha sigut regidor 
anteriorment amb el PP. 

Matilde Cardos 

Eleccions Nacionals

Eleccions Europees

Eleccions 
Autonòmiques

32,68%
14,51%

10,16%

9,73%6,81%

22,74%

27,63%
15,37%

14,93%

12,94%7,13%

19,31%

22,58%
18,52%

16,27%

10,72%7,89%

19,31% Vots
PSPV-PSOE: 3.346
Cs: 2.861
Compromís: 2.744
PP: 2.410
UP: 1.169
VOX: 1.589

PSPV-PSOE: 4.179
Cs: 2.920
PP: 2.324
UP: 2.258
VOX: 1.957
Compromís: 1.078

PSPV-PSOE: 4.250
PP: 2.985
Cs: 1.905
UP: 1.334
CPE: 1.277
VOX: 894

Eleccions locals
4.1994.187

3.2283.364
2.6203.141

1.1771.499

386 345

8
escons

PP

6
escons

Compromís

5
escons

PSPV-PSOE

2
escons

Cs

Vots
Eleccions 
2015
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Últim impuls a la restauració 
definitiva de Vil·la Amparo

La finalització de la rehabilitació 
de Vil·la Amparo, la històrica casa 
senyorial situada a la carretera de 
València, serà una realitat en breu. 
L’Ajuntament invertirà 1,2 milions 
per a finalitzar un projecte paralitzat 
per la delicada situació de les arques 
municipals al 2015, quan l’Ajunta-
ment tenia un deute de 6,7 milions 
i expropiacions multimilionàries en 
l’horitzó immediat. 
Ara, amb el deute amb els bancs a 
zero, un romanent de 7,1 milions 
després de liquidar el pressupost de 

2018, expropiacions pagades per va-
lor de 3,8 milions d’euros i solvència 
demostrada amb un període mitjà de 
pagament a proveïdors de 8 dies, sis 
per baix de la mitjana nacional de les 
administracions locals, es pot afron-
tar una actuació que obrirà un nou 
espai municipal ple de possibilitats.  
Des del canvi de govern de 2015, 
L’Ajuntament de Paiporta havia 
prioritzat actuacions enfocades a 
conservar el patrimoni públic i dotar 
d’infraestructures necessàries i de-
manades durant anys, com ha sigut 

la nova pista de patinatge de velo-
citat o la reconversió de la piscina 
d’estiu en piscina lúdica. 
Quant a les expropiacions, l’Ajunta-
ment ha adquirit el solar de la zona 
verda del carrer Sant Ramon, el so-
lar de 19.000 metres quadrats annex 
a la piscina coberta, on anirà el futur 
pavelló esportiu, i els vials del solar 
del carrer Mestre Serrano, que ja 
tenen el projecte de reurbanització 
en marxa per a acabar de dibuixar la 
trama urbana de la zona, inacabada 
des de fa dècades. 

La rehabilitació de Vil·la Amparo va quedar paralitzada al 2015, després de la fallida de l’empresa que se n’ocupava. Els 1,2 milions 
s’invertiran entre enguany i l’any vinent, i la finalització de les obres obrirà un nou espai públic i municipal

La bona situació dels comptes municipals, amb un romanent positiu de Tresoreria de 7,1 milions d’euros 
després de la liquidació del pressupost de 2018 i el deute amb els bancs a zero, permet invertir 1,2 milions en 
la rehabilitació de la històrica casa de camp de propietat municipal. La corporació ja ha aprovat la inversió

Pel seu gran tamany, ubicació 
privilegiada i configuració, l’edifici 
de Vil·la Amparo ofereix un ampli 
ventall de possibilitats com a equi-
pament municipal. La continuïtat de 
les obres de rehabilitació obliga a 
que l’Ajuntament es plantege quin 
serà l’ús que se’n donarà a aquesta 

instal·lació en el futur. 
El nou govern de Paiporta, format 
per Compromís i PSPV-PSOE, ha 
anunciat que obrirà un procés par-
ticipatiu a tota la ciutadania per a 
que s’expresse i determine a què es 
destinarà aquest edifici emblemàtic 
i històric de la localitat. Els detalls 
del procés i la forma de participar es 
donaran a conéixer en els pròxims 
mesos. 

La ciutadania 
decidirà el futur 
ús de l’edifici
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Una pista de patinatge 
per a tota la ciutadania

L’Ajuntament de Paiporta i el Club 
de Patinatge de Velocitat han signat 
un conveni de col·laboració per a la 
cessió de l’ús de la instal·lació que, 
entre altres aspectes, regula l’ús que 
es podrà fer de la infraestructura. 
L’acord estableix que les jornades 
de portes obertes seran dissabtes i 
diumenges de 10.00 a 14.00 hores.
Els objectius del conveni són pro-
moure l’activitat esportiva a Paiporta 
i facilitar la participació d’entitats i 
persones en la pràctica del patinatge 
de velocitat i les competicions.
En el document, signat per l’alcal-
dessa de Paiporta, Isabel Martín, i 

el president del club, Carlos Tomàs, 
també s’estableixen els horaris en 
què el club pot fer ús de la pista, que 
queden determinats en els dies entre 
setmana, de 10.00 a 14.00 hores i de 
17.00 a 23.00 hores.
El conveni estableix altres compro-
misos com fer complir el reglament 
d’ús, reparar o abonar les despeses 
produïdes per trencaments, res-
pectar els horaris, mantindre la 
instal·lació en condicions, organitzar 
esdeveniments competitius de mitjà 
i alt nivell o organitzar almenys dues 
activitats o esdeveniments esportius 
anuals destinats a la ciutadania. 

L’Assosicació de Polígons Industrials 
de Paiporta (APIP) i l’Ajuntament 
han renovat el seu conveni de col·la-
boració. L’acord, pel qual l’APIP rep 
1.500€, té l’objectiu de potenciar 
el teixit productiu i industrial de la 
localitat, i fomentar l’ocupació. 

Conveni amb 
l’empresariat dels 
polígons 

L’Ajuntament de Paiporta habilitarà 
un aparcament públic en un solar 
de 1.643 metres quadrats al barri 
Picanyer que, segons les primeres 
estimacions, podria albergar uns 
120 vehicles. A més, manté negocia-
cions la propietat de solars situats a 
altres punts estratègics on es podria 
repetir la fórmula. En el cas d’aquest 
primer solar, l’acord entre la propie-
tat i el consistori es va signar set-
manes enrere, i en el ple de juliol es 
va aprovar la modificació de crèdit 
necessària per a portar la iniciativa 
endavant. El condicionament d’àrees 
d’aparcament per a vehicles forma 
part de les directrius marcades pel 
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
(PMUS), aprovat al 2017.

Nou 
aparcament 
públic per a uns 
120 vehicles 

L’acord signat entre l’Ajuntament i el Club de Patinatge de Velocitat fa 
possible l’obertura de la instal·lació tots els caps de setmana de matí
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Paiporta reformarà el Jaume I amb 
1,5 milions d’euros del Pla Edificant
L’Ajuntament de Paiporta abordarà la 
reforma integral del CEIP Jaume I de 
la localitat amb 1.526.049,73 euros 
del Pla Edificant de la Generalitat 
Valenciana. Amb aquests fons, el 
consistori millorarà l’accessibilitat, 
la seguretat, la fusteria interior i 
exterior, els lavabos, la climatització 
i la ventilació, la instal·lació elèctrica 
i la impermeabilització de la coberta 
del centre, un dels més antics de la 
localitat.
Aquestes millores són fruit de la con-
sulta realitzada des de l’Ajuntament 
a l’equip directiu i el propi Consell 

Escolar, que ha expressat les neces-
sitats de l’escola perquè el personal 
tècnic de l’àrea d’Urbanisme les 
incloguera en la seua memòria valo-
rativa amb totes les actuacions i el 
seu cost. Aquesta memòria ha estat 
traslladada a la Conselleria d’Educa-
ció, que ja ha donat el vist i plau per 
a posar en marxa les actuacions. Des-
prés de l’estiu començarà el procés 
de redacció i licitació del projecte.
La inversió se substanciarà en una 
remodelació integral dels banys, a 
la qual es destinaran 34.437 euros, 
la impermeabilització de la coberta, 

amb una despesa prevista de 53.202 
euros, la millora de l’accessibilitat 
amb un ascensor, en el que s’inverti-
ran 32.775,25 euros, la fusteria exte-
rior i interior, a més de la serralleria, 
amb un total de 231.849,85 euros, i 
altres 544.760,17 euros en instal·la-
cions, entre altres despeses deriva-
des d’una obra d’aquesta magnitud.
El Pla Edificant és una estratègia 
de la Generalitat Valenciana que té 
la finalitat d’accelerar la tramitació 
dels expedients per a la construcció i 
reforma dels centres educatius amb 
la col·laboració dels ajuntaments. 

La corporació del govern municipal 
ha aprovat per unanimitat al darrer 
ple de la nova legislatura el conve-
ni amb la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esports per al 
finançament del Centre de Forma-
ció de Persones Adultes a l’exercici 
2019.
Es tracta d’una subvenció nomi-
nativa que es manté amb la Con-
selleria per la qual es dotarà amb 
152.285,72 euros el presupost del 
centre, incrementant-lo en 22.000 
euros respecte de l’exercici anterior.
Una volta finalitzat el curs, s’ha 
obert la matrícula per a inscriure’s 
en l’oferta formativa per al 2019-
2020, que inclou cursos i tallers que 
ja s’han convertit en un clàssic, com 
ara els cursos d’idiomes, pintura, 
fotografia o pilates, entre d’altres.
Les classes de formació bàsica i els 
cursos començaran el 17 de setem-
bre mentre que els tallers ho faran 
l’1 d’octubre.

L’Auditori Municipal ha acollit per 
segona vegada la Jornada ‘Erasmus+: 
Experiències a la Comunitat Valenciana’, 
organitzada per la Conselleria d’Educa-
ció, CEFIRE de València i l’Ajuntament 
de Paiporta.
La jornada ha servit als centres per a 
compartir experiències del programa 
d’intercanvi cultural i formatiu europeu.

22.000€ més per 
a l’EPA el proper 
curs

L’aula CiL tindrà 
continuïtat a l’IES 
Andreu Alfaro
L’aula de Comunicació i Llenguatge 
(CiL) que fins ara se situava al CEIP 
L’Horta de Paiporta, i que atenia 
xiquetes i xiquets amb Transtorn de 
l’Espectre Autista (TEA), tindrà con-
tinuïtat el pròxim curs a l’IES Andreu 
Alfaro. 
L’institut tindrà a partir del pròxim 
curs una Unitat d’Atenció Específica, 
adaptant les seues característiques a 
l’alumnat. A més, el personal docent 
rebrà la formació necessària per ga-
rantir una escolarització de qualitat.

Segona Jornada 
Eramus+ a 
Paiporta
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L’Associació de Pintors Artístics de 
Paiporta inaugurava el darrer 20 de 
juliol la seua mostra de final de curs 
al Museu de la Rajoleria. 
A través d’aquesta exposició l’alum-
nat ha pogut compartir amb visi-
tants, familiars i amics cadascuna 
de les obres realitzades al llarg del 
curs. 
Paral·lelament a aquesta exposició 
des del Museu s’organitzà un taller 
per a les escoles d’estiu del municipi. 
Enguany la pintura creativa ha sigut 
la protagonista. 
Així mateix, del 27 de juny al 20 de 
juliol l’alumnat de PINTAR-TE Pai-
porta, acadèmia dirigida per Caroli-
na García Moreno, realitzava, també 
al Rajolar, la seua exposició de final 
de curs. 
Ara, una volta finalitzat el curs es-
colar, el Museu eixirà al carrer amb 
la tercera edició de la inciativa ‘El 
Museu Ix al Carrer’, un recorregut 
fotogràfic pel passat del poble.

A l’estiu oci 
refrescant amb 
la bibliopiscina
La piscina municipal ofereix aquest 
estiu una nova alternativa per a 
omplir el temps lliure i d’oci. Grà-
cies a la iniciativa de la Biblioteca 
Municipal Maria Moliner Ruiz d’obrir 
xicotetes biblioteques en punts estra-
tègics i concorreguts del poble, i a la 
Regidoria de Joventut i Esports, les 
persones usuàries d’aquest recinte 
podran gaudir de la lectura alhora 
que es donen un bany.

Un equip de reporters d’À Punt 
ha visitat el Museu de la Rajoleria 
de Paiporta en el mes de juliol per 
gravar les instal·lacions del museu 
etnogràfic. Les peces que arreplega 
el Museu, producte de la cessió i 
col·laboració de la població paipor-
tina, així com l’antic forn Hoffman, 
han centrat bona part de l’interès 
dels periodistes. El Rajolar formarà 
part d’una sèrie de reportatges dels 
informatius de la televisió autonòmi-
ca que s’emetran al llarg de l’agost.

Paiporta 
ja té el seu 
pont vell 
restaurat

El Pont Vell de Paiporta torna a lluir 
com a nou després de la restauració 
efectuada per la corporació munici-
pal. Els baixos relleus de 1926 recu-
peren així la forma i colors originals, 
danyats pel pas del temps. També 
s’han actualitzat les peces amb els 
escuts de la Comunitat Valenciana i 
el d’Enginyers de Camins, Canals i 
Ports d’Espanya. 
Neteja mecànica i química, decapat-
ge de capes pictòriques, aplicació de 
massilla en les esquerdes existents, 
realització de motlles, consolidació, 
reintegració del color i acabat han 
format part dels treballs realitzats. 
La inversió total en aquesta actuació 
de la Regidoria de Cultura ha ascen-
dit a 2.480,5 euros (IVA inclòs).

El poble recupera així un dels seus 
símbols més reconeguts, donant un 
nou llustre a peces que daten de 
començament de segle

Pintura creativa 
i amateur a la 
Rajoleria

El Rajolar serà 
protagonista 
als informatius 
d’Àpunt
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Èxit de públic 
en la IX Fira 
Comercial

Paiporta va celebrar a principis de 
juny la novena edició de la Fira Co-
mercial amb un gran èxit de partici-
pació. Tant les casetes dels negocis 
locals com les d’associacions locals, 
com la zona d’animació de les ‘gas-
tronetes’ i el mercat medieval varen 
registrar la visita de milers de perso-
nes, que varen disfrutar d’activitats 
diverses i continuades per a tots els 
públics. La Fira va complir el seu ob-
jectiu de donar a conéixer el comerç 
local del poble en un ambient lúdic i 
festiu. 

L’esdeveniment reuneix a milers 
de persones a la nova ubicació del 
carrer Sant Joaquim

Ajuntament i Associació 
Local de Comerç redactaran 
un nou conveni al setembre

Jornada sobre 
emprenedoria per 
a joves d’FP

L’IES La Sénia i la Regidoria d’Eco-
nomia, Ocupació i Comerç varen 
promoure recentment la jornada 
Emprén Paiporta FP, dirigida a joves 
estudiants. Al llarg del dia, els i les 
joves varen assistir a xarrades i tau-
les redones sobre emprenedoria amb 
professionals reals, que els varen 
ensenyar sobre èxit i fracàs, actitud 
i valors, oportunitats i necessitats 
en l’economia moderna, i claus per a 
emprendre un negoci amb garanties. 

La nova regidora d’Economia, Ocu-
pació i Comerç, Beatriz Jiménez, ha 
celebrat recentment la seua primera 
reunió amb la presidenta de l’Asso-
ciació Local de Comerç (ALC) de Pai-
porta, Ana Araes. L’entitat aglutina 
els negocis locals paiportins i lluita 
pels seus interessos comuns.
“Considerem que els comerços del 
poble tenen un paper fonamental 
des del punt de vista econòmic, però 
també social i de cohesió de la nos-
tra localitat”, va explicar la regido-

ra, Beatriz Jiménez. L’Ajuntament i 
L’ALC varen acordar, així mateix, que 
a partir del mes de setembre co-
mençaran a redactar un nou conveni 
de col·laboració ampliat i millorat. 
“Encetem una nova etapa en les 
polítiques de foment i promoció del 
comerç local i l’emprenedoria, tenim 
moltes idees i considerem que serà 
fonamental el treball conjunt amb 
les entitats que aglutinen els inte-
ressos dels comerciants locals”, va 
afegir Jiménez. 

Aprovats 451.000 
euros d’inversió 
per als polígons
L’Ajuntament invertirà 451.130,15 
euros en la millora dels tres polígons 
industrials paiportins. Les millores 
se centraran en vídeovigilància, en-
llumenat, accessibilitat, carrils bici i 
senyalització, entre altres elements. 



>> El nostre poble <<  | 11

La nova zona verda del carrer Sant 
Ramon ja és una realitat
Tan sols falten els últims retocs per 
què la nova zona verda del carrer 
Sant Ramon, al barri homònim de 
Paiporta, es puga donar per acabada. 
Aquesta petició històrica del barri, 
expressada pel veïnat a través de 
les assemblees ciutadanes ‘Troba-
des amb l’Alcaldessa’, s’ha complit 
gràcies a la bona situació econòmi-
ca de l’Ajuntament, que ha permés 

expropiar el solar i portar endavant 
un projecte en el qual, en total, s’han 
invertit més de 930.000 euros. 
El barri Sant Ramon i Picanyer, on 
es troba aquest nou espai guanyat 
per al joc, el descans i l’arbrat, és un 
dels més densament poblats de Pai-
porta i, alhora, un dels que més dèfi-
cit d’equipaments públics municipals 
ha patit històricament. De fet, feia 

dècades que el seu veïnat reclamava 
una instal·lació així.
En total, aquesta nova zona verda té 
una superfície de 2.266,04 metres 
quadrats, i compta amb una àrea 
dedicada a jocs infantils, una pèrgola 
per a gaudir a l’ombra, que també 
proporcionaran les desenes d’arbres 
plantats, i una zona amb bancs, ano-
menada de socialització. 

Aquest mes de juliol ha començat 
la restauració de la Llar del Jubilat. 
La intervenció es va adjudicar per 
93.162,11 euros (IVA inclòs). El 
termini per a finalitzar l’obra és de 
dos mesos. L’actuació se centrarà en 
la coberta, on es millorarà l’estan-
quitat. A més, s’afegirà una línia de 
vida en la coberta de teules per a 
operacions futures de manteniment. 
En l’interior, es construirà el fals sos-
tre imitant l’antic forjat de biguetes 
i voltes. Per últim, es repintaran i 
arreglaran les façanes.
L’objectiu d’aquesta actuació es 
considera fonamental per a protegir 
de la humitat l’interior d’un edifici 
emblemàtic de Paiporta, que era una 
antiga escola i que manté una gran 
activitat per a les persones majors 
durant tot l’any.

Ja estan finalitzades les obres de 
millora d’accessibilitat i voreres, cla-
vegueram i pluvials de la zona dels 
carrers Sant Eduard i Poeta Lloren-
te. En total, l’Ajuntament ha invertit 
310.970 euros per a eixamplar les 
zones de pas de vianants i els rebai-
xos a diferents trams de carrers.

Comença la 
restauració de la 
Llar del Jubilat

Una rotonda 
eliminarà el punt 
negre de la CV-407
FGV construirà una nova rotonda 
a l’encreuament entre la CV-407 i 
el Camí de Mal Pas. Aquesta nova 
infraestructura donarà accés a les 
instal·lacions de València Sud, al 
polígon de l’Alqueria de Moret i, al 
estar projectada amb carril bici, su-
posarà la unió segura i contínua de 
la via ciclista des de la pl/ de l’Esglé-
sia de Paiporta fins a Picanya, a més 
de connectar el poble amb el futur 
Anell Verd Metropolità. 

Millores a la zona 
de Sant Eduard i 
Poeta Llorente

En breu conclouen les obres d’aquest espai guanyat per a l’esplai, una demanda històrica del veïnat, amb una 
superfície de 2.266 metres quadrats, i en el qual l’Ajuntament ha invertit més de 930.000 euros
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La Policia Local de Paiporta 
es forma en la lluita contra 
la violència de gènere

L’Ajuntament de Paiporta ha oferit al 
mes de juny un curs de formació en 
la lluita contra la violència de gène-
re, dirigit tant a agents de Policia Lo-
cal com a persones implicades en el 
combat contra aquesta xacra social, 
des de l’àmbit educatiu passant pels 
diversos recursos municipals. Entre 
l’alumnat el curs compta amb agents 
de la Policia Local de Paiporta, i 
també d’altres cossos de seguretat 
d’àmbit local de pobles com Carlet, 
Algemesí, Catarroja o Benetússer, 
entre d’altres. També s’ha obert 
la inscripció als equips directius i 
docents dels centres educatius del 
poble, i treballadores i treballadors 
de l’àrea de Benestar Social de 
l’Ajuntament. L’objectiu és que totes 
i tots coneguen les ferramentes amb 
què compten i els protocols que 
s’han de seguir en cas de trobar-se 
amb casos de violència masclista 
en el seu àmbit de treball. Sufragat 

amb fons del Pacte d’Estat Contra la 
Violència de Gènere, entre els seus 
ponents ha comptat amb la jutgessa 
Lara Esteve, el doctor en Dret Penal 
José María Natalino Lorente, la fiscal 
Socorro Zaragozá, i l’oficial del Grup 
GAMA de la Policia Local de Valèn-
cia, Eduardo Bonet.
De manera paral·lela al curs, es va 
projectar a l’Auditori Municipal el 
documental ‘El proxeneta’, de Mabel 
Lozano, que narra la situació que 
viuen les dones sotmeses al tràfic i 
l’evolució del negoci de la prostitu-
ció a Espanya.
La projecció i posterior xarrada 
va comptar amb la presència de la 
directora i actriu, aportant dades 
sobre la falta de drets sexuals i 
reproductius de les dones i de les 
adolescents a Llatinoamèrica, una 
informació que va recopilar durant 
la seua estada d’un mes a Bolívia. 
Bolívia.

90.000 euros 
per a ampliar 
258 nínxols al 
Cementeri Nou

L’Ajuntament de Paiporta ha ampliat 
el Cementeri Nou amb 150 nínxols i 
108 columbaris, que es troben en ple 
procés de construcció. 
En total, el consistori ha invertit 
89.290,73 euros (IVA inclòs) en 
aquesta ampliació, que s’ha portat a 
terme davant la falta d’espai, tant en 
aquest cementeri com en el Cemen-
teri Vell. Aquesta ampliació se suma 
a la que ja es va portar a terme al 
2017, quan l’Ajuntament va construir 
altres 160 nínxols. L’ampliació dels 
cementeris és una necessitat cons-
tant i generalitzada a totes les loca-
litats, i Paiporta no és una excepció. 
El consistori paiportí ha estat cons-
tantment a l’aguait de les necessitats 
d’infraestructura en aquest sentit al 
nostre poble.
L’ampliació que es porta a ter-
me actualment, i que suposarà la 
construcció de 258 nous espais, 
comptarà amb totes les opcions, tant 
per a aquelles persones que siguen 
soterrades en taüt, com per a aque-
lles que siguen incinerades i vulguen 
que les seues cendres descansen en 
aquest cementeri.
Així mateix, dins d’aquesta dinàmica 
de millora i acondicionament dels ce-
menteris paiportins, el nou equip de 
govern, encapçalat per la Regidoria 
d’Interior, està treballant en la digi-
talització i informatització de totes 
les gestions vinculades amb aquestos 
espais municipals, amb l’objectiu de 
facilitar i fer més eficient el treball 
dels tècnics i personal municipal, 
així com la consulta ciutadana. 
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Vida associativa i 
participació ciutadana al 
centre de les polítiques 
municipals
Després de la bona acollida que va 
tindre la primera edició de la cam-
panya ‘Somos Súper’, organitzada 
per l’Ajuntament de Paiporta i la 
Fundació Horta Sud, que reconeix la 
labor d’associacions i clubs en favor 
de la comunitat local, la Regidoria 
de Transparència, Comunicació i 
Participació Ciutadana està treba-
llant en la reedició d’una segona 

gala per a finals d’any. L’encontre 
servirà per a guardonar a huit noves 
associacions: Handbol Femení, 
Festers del Gos, Boixeteres, Apahu, 
Club d’Espeleologia, Club d’Atle-
tisme i Burumballa teatre. Aquest 
reconeixement inclourà també la 
gravació d’un xicotet vídeosobre la 
seua activitat i treball.

L’Ajuntament de Paiporta ha con-
vocat la XII edició del Premi Caro-
lina Planells contra la violència de 
gènere de narrativa curta, amb un 
premi de 400€ en categoria juvenil i 
de 600€ en la d’adults. Les mateixes 
categories comptaran amb un premi 
de 200€ i 400€ per a les persones 
empadronades a Paiporta, així com 
un accèsit de 400€ per a la millor 
obra en valencià.
El termini per a presentar les obres 
finalitzarà el 18 d’octubre a les 14 
hores.

Narrativa amb 
missatge al Premi 
Carolina Planells

La Regidoria de Transparència, 
Comunicació i Participació Ciutadana 
afrontarà aquesta legislatura amb el 
gran repte de donar un nou impuls a 
la participació ciutadana, les bones 
pràctiques i la transparència. L’objec-
tiu serà recuperar els bons indicadors 
i la posició de lideratge tant a nivell 
de la comarca de l’Horta com de la 
Comunitat Valenciana, com ja es va 
aconseguir al 2017, quan Paiporta es 
convertia en el municipi de l’Horta 
més transparent segons l’informe de 
l’observatori independent i obert a la 
ciutadania de Dynamic Transparency 
Index (Dyntra).
En aquesta línia, la Regidoria portarà 
la iniciativa en el foment de tots els 
processos participatius que milloren 
el dia a dia de la població, com ara 
l’ús futur desitjat per a Vil·la Amparo.
Tota la informació sobre la corporació 
local està a l’abast de la ciutadania 
al portal de transparència municipal: 
http://transparencia.paiporta.es

Un govern 
transparent per 
als paiportins i 
les paiportines
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Paiporta acollia el passat mes de 
maig el Campionat d’Espanya de 
Patinatge de Velocitat amb èxit de 
participació i mèrits esportius. El 
Club de Patinatge de Velocitat de Pai-
porta quedava tercer en el medaller, 
amb una destacada participació de la 
seua patinadora, Lucía Alapont.
Quant de temps portes patinant? 
Com arribares a aquest esport?
Vaig començar a patinar als quatre 
anys. Mai abans m’havia fixat o inte-
ressat pel patinatge, però enviaren 
una circular al col·legi i em vaig 
apuntar amb uns amics. 
I en competició, què és el que 
més t’agrada de competir?
La meua primera competició va ser  
a Arganda del Rey, a Madrid, amb 
quatre anys. Va ser també la meua 
primera victòria. Compartir aques-
tos moments amb els meus com-

panys és el millor.
Sabries dir en quantes competi-
cions has participat fins a l’actua-
litat?
No em recorde del número exacte, 
però he competit en bastants. Per 
exemple, quan estava a la categoria 
mini (sis anys) vaig guanyar la Lliga 

Autonòmica i la Lliga Intercomunitat.  
Enguany també he guanyat el Trofeu 
de Tres Pistes que es celebrà a la po-
blació francesa de Gujan-Mestras, el 
campionat internacional més presti-

giós a banda del Campionat del Món.
 Com funciona cada una de les 
proves en les que aconseguires 
els tres ors?
A la modalitat de 3.000 metres es fa 
una classificatòria de tres carreres 
de les que es classifiquen 84 per a 
la final. És a tres voltes; en les dos 
primeres puntuen els dos primers, i a 
la darrera els tres primers, de tres a 
un punt respectivament. En 1.500 és 
fa una carrera d’un kilòmetre i mig i 
guanya el primer que arriba a meta. 
A la de 300 esprint es dona volta i 
mitja “a tope” per a arribar primera.
Vas rebre moltes felicitacions?
Sí, els companys del club s’alegraren 
molt. A més, competint a casa l’emo-
ció i l’alegria era doble; hi havia 
molts familiars i amics. 
I ara, quin serà el teu següent  
repte?
Al setembre participe al Campionant  
d’Espanya en circuit a Gijón i el meu 
objectiu és guanyar tres ors. 

El meu objectiu és 
guanyar tres ors 
al Campionat en 
circuit a Gijón

Lucía Alapont
Amb només 12 anys en maig 
es convertia en guanyadora 
de tres ors al Campionat 
d’Espanya de Patinatge de 
Velocitat de Paiporta

Una jove campiona, 
paiportina i amb 
molts reptes de 
futur
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Paiporta

Festes 
Sant Roc

#SantRocPaiporta19      
paiporta.es/festes2019



del 9 al 17 d’agost
Paiporta
Festes Sant Roc

FESTES PER A VIURE I CONVIURE
De nou ens trobem a les portes de les festes de Paiporta, uns dies en els que eixi-
rem al carrer a retrobar-nos i gaudir de les activitats que des de l’Ajuntament hem 
organitzat.

Amb la implicació d’associacions, el treball de l’àrea de Cultura i Festes, en coordi-
nació amb Igualtat, Sanitat i Salut, Joventut i Esports, Urbanisme, i sobretot amb 
la tasca indispensable del servei de neteja i logística, obrim les portes del nostre 
poble per a que la ciutadania de tota la comarca ens visite i gaudisca amb nosaltres 
de les festes populars.

La festa és, essencialment, diversió. Però també és mantindre tradicions, crear-ne 
de noves, oferir-los a les xiquetes i xiquets alternatives per al temps d’esplai, aten-

dre els gustos de la gent jove. Al mateix temps, també és transmissió de valors: tolerància, convivència, cultura, 
oci saludable i respecte. M’agradaria que eixes foren les banderes de les festes de Paiporta, i hem treballat de 
valent en què així siga.

Des de l’Ajuntament, contribuirem a aquest objectiu amb l’impuls de campanyes per un consum responsable, 
com és la del #JoTrie, en coordinació amb les associacions que munten casetes de festa, i amb un equip de 
persones mediadores que estaran a peu de carrer. I també hem fet una aposta ferma perquè les nostres festes 
siguen segures per a totes les dones, amb la instal·lació del Punt Violeta. Portem mesos fent un treball de fons 
de coordinació amb els cossos i forces de seguretat per a que, entre totes i tots, puguem evitar qualsevol tipus 
d’agressió masclista i sexista.

Vos desitge de tot cor a totes i tots que passeu uns dies magnífics i que les festes populars de 2019 siguen 
exemple de convivència i respecte.

Isabel Martín Gómez
Alcaldessa Paiporta

Paiporta celebra nuevamente como cada año por estas fechas las Fiestas de Sant 
Roc, una tradición  ineludible de nuestro municipio que en esta edición de 2019 
contará con la participación de 25 asociaciones y en las que paiportinos y paiporti-
nas podrán disfrutar de hasta 60 actividades.

Es todo un orgullo para mí poder dirigirme a vosotros, vecinos y vecinas de Pai-
porta, como concejala de Cultura, para animaros a participar en nuestras fiestas, 
responsables e inclusivas, ejemplo de convivencia, como siempre lo han sido.

La Concejalía de Cultura junto a la de Fiestas ha preparado un programa muy 
especial que incluye actividades habituales y también nuevas citas con eventos y 
celebraciones que se van incorporando a la nueva programación.

No podríamos celebrar un encuentro como éste sin la participación y colaboración 
de las diferentes áreas municipales, así como de sus equipos técnicos, personal y de las entidades, asociaciones 
y voluntariado que hace posible la celebración de unas Fiestas de Sant Roc seguras y con actividades para todo 
tipo de públicos.

Gracias a todos y todas; sin vosotros no sería posible.

Maribel Albalat Asensi
Regidora de Cultura



10.00  IV Memorial billar a tres bandes Ramón 
Martí. Seu Club Billar, pl. Església Sant Jordi. 
Club Billar Paiporta.

19.00  Encontre de Batucades. Carrers del poble.
Encontre a les casetes de festa, c/ Jaume I.

20.00  Començament de l’activitat de les casetes 
 de festa. C/ Jaume I.

21.00  Dansà en honor a Sant Roc 
Grup de Danses l’Espolí i Grup de Danses Sant Roc
Pl. Església de Sant Jordi. Portadors de Sant Roc.

23.00  Nit dels Majors “Guateque anys 70”
Grups “Inercia” i “Fuego”. Pl. 3 d’abril.

divendres9

19.30  Inauguració de l’exposició: 
“El museu ix al carrer”. Museu de la Rajoleria.
Passejada i refrigeri al Museu a l’acabament.

diMECRES7

19.45  XXIa Volta a Peu Infantil. Eixida i meta a la 
pl. Blasco Ibáñez. Club Atletisme Paiporta.

diJOUS8

10.00  IV Memorial billar a tres bandes Ramón 
Martí. Seu Club Billar, pl. Església Sant Jordi. 
Club Billar Paiporta.

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

10.00  Taller de Teatre Infantil. L’Auditori Municipal.
Inscripcions a l’Ajuntament del 25 de juliol al 
2 d’agost, de 8 a 13 anys. Burumballa Teatre. 

19.00  Torneig de petanca per dupletes 
Pistes de petanca, av. Francesc Ciscar. 
Club Recreació Esportiva Jubilats Petanca Paiporta.

20.00  Casetes de festa. C/ Jaume I.

20.00  Albaes “La Festa a Casa”. Carrers del poble. 
Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.

20.00  V Trofeu Benèfic de Futbol “El Palleter”
Paiporta CF-CD Acero
Camp de futbol El Palleter. Paiporta Club de Futbol.

23.00  Espectacle musical “Acrobatic Dance”
C/ Mestre Serrano amb c/ Convent.

diSSABTE10

10.00  IV Memorial billar a tres bandes Ramón 
Martí. Seu Club Billar, pl. Església Sant Jordi. 
Club Billar Paiporta.

11.00  Parc infantil de jocs aquàtics. Pl. 3 d’abril.

11.30  Moguda Festera. Carrers del poble. Junta 
Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.

11.30  Matinal d’Handbol per a tot el món. 
Pistes cobertes Poliesportiu. Club Esportiu Handbol 
femení.

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

20.00  Entrada infantil de Moros i Cristians 
Pl. Major. Junta Coordinadora de Comparses 
Mores i Cristianes.

20.00  Casetes de festa. C/ Jaume I.

22.00  Sopar popular faixat. C/ Jaume I. Inscripcions 
a l’Ajuntament del 25 de juliol al 2 d’agost.

23.00  Actuació de l’orquestra “Fuego”. C/ Jaume I. 

diUMENGE11

11.00  Festa del Melonet: confecció melonets
C/ Primer de Maig amb c/ La Font. Inscripcions 
a l’Ajuntament del 25 de juliol al 2 d’agost.

20.00  Casetes de festa. C/ Jaume I.

21.00  Festa del Melonet: cercavila 
C/ Primer de Maig, Pont Vell, pl. Blasco Ibáñez, Pare 
Jordi Maria, Sant Pasqual, Mestre Palau fins L’Auditori.

21.00  Concurs de Truita. Casetes de festa, 
c/ Jaume I. Inscripcions a l’Ajuntament del 25 de juliol 
al 2 d’agost. Comparsa Cristiana “La Nostra”.

22.30  Correfocs “Dimonis de Mislata” 
C/ Jaume I, entre l’Auditori i la pl. Major.

23.30  Espectacle de varietats amb Vicente Seguí 
C/ Sant Joan de Ribera, front l’església Sant Ramon.

23.30  Discomòbil amb Ramiro DJ
Casetes de festa, c/ Jaume I

00.00  Retreta dels Moros i Cristians 
Carrers del poble. Junta Coordinadora de 
 Comparses Mores i Cristianes.

DILLUNS12



11.00  Titelles “Historias de castillos”
Xalet de Catalá.

20.00  Casetes de festa. C/ Jaume I.

20.00  Desfilada de comparses de Moros i 
Cristians. C/ Santa Anna, Primer de Maig, 
Jaume I. Junta Coordinadora de Comparses 
Mores i Cristianes.

20.30  Ambaixada de comparses de Moros 
i Cristians (amb interpretació de llengua de 
signes per a la comunitat de persones sordes)
C/ Jaume I, junt a L’Auditori Municipal. Junta 
Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.

22.00  Nit de Sarau de folklore valencià
C/ Antic Regne amb c/ Sant Francesc.

23.00 Jove Rock: “El eco de los patos”, 
“Klandestina Club” i “X-Fanekaes”
Casetes de festa, c/ Jaume I.

diMARTS13

DIMECRES
11.30  Cercavila Almogàvers. Carrers del poble. 

Comparsa Cristiana Almogàvers.

19.00  Festa infantil: “Circus”. Taller de 
globoflèxia. Repartiment d’orxata
Jardins de Vil·la Amparo.

19.00  Pujada de la Comparsa Cristiana 
Almogàvers. C/ Santa Anna, Primer de Maig, 
Pont Vell, pl. Blasco Ibáñez, Jaume I. 
Comparsa Cristiana Almogàvers.

20.00  Ofrena de la Mare de Déu d’Agost 
C/ Convent, Sant Roc, Primer de Maig, Pont Vell, 
pl. Blasco Ibáñez, Jaume I, Ausiàs March, López 
Trigo. Clavariesses de la Mare de Déu d’Agost.

20.00  Casetes de festa. C/ Jaume I.

21.30  Entrada de  Moros i Cristians
C/ Mestre Palau, Jaume I, pl. Blasco Ibáñez, 
Pont Vell, Primer de Maig, Santa Anna. 
Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.
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10.30  Degustació del “Guisat de Sant Roc”
C/ Sant Jordi. 

12.00  Missa de la Mare de Déu d’Agost
Església de Sant Jordi. Clavariesses de la Mare 
de Déu d’Agost.

19.00  Gran Festa Holi. C/ Torrent (antic CEIP Rosa 
Serrano). Inscripcions a l’Ajuntament: del 25 de 
juliol al 2 d’agost persones empadronades a 
Paiporta i del 31 de juliol al 2 d’agost, la resta.

20.00  Casetes de festa. C/ Jaume I.

21.00  Processó de la Mare de Déu d’Agost
Volta de la processó. Clavariesses de la Mare 
de Déu d’Agost.

22.00  Passejada amb coets. Volta de la processó.

23.30  Concert de Sant Roc. Pl. Cervantes. 
A càrrec de La Unió Musical de Paiporta.

diJOUS15

 8.00  Cercavila amb focs artificials
Volta de la processó. Portadors de Sant Roc.

12.00  Missa solemne de Sant Roc 
Església de Sant Jordi.

13.00  Benedicció i repartiment de pans 
Església de Sant Jordi. Festers del Gos.

14.00  Mascletà. C/ Jaume I.

19.00 Cavalcada de Sant Roc. Recorregut tradicional.

22.00 Processó de Sant Roc. Recorregut tradicional.

22.30  Ball tradicional. Placeta del Casino. 
Festers del Gos.

00.00  Castell de focs artificials
C/ Jaume I amb c/ Montcada.

DIVENDRES16

18.30  Cavalcada. Carrers del poble. Festers del Gos.

21.30  Processó del Gos. Carrers del poble. 
Festers del Gos 

22.00 Cremà del Gos i Castell de focs
Placeta del Casino. Festers del Gos.

DISSABTE17



Més de 60 actes en unes 
festes per a totes i tots

Les festes de Sant Roc 2019 de 
Paiporta mantenen tota l’essència 
de les tradicions i, a més, enguany, 
incorporen noves activitats amb la 
intenció d’oferir alternatives a totes 
les franges d’edat i gustos possibles. 
Així, el dia 9 a la nit se celebrarà 
un guateque amb música en viu 
dels anys 70, a càrrec dels grups 
Inercia i Fuego, a la plaça 3 d’Abril. 
Per a la gent més veterana també 
s’incorpora un espectacle de 
varietats amb l’actuació del cantant 
valencià Vicente Seguí, el dia 12, a 
les 23.30 hores, al carrer Sant Joan 
de Ribera, junt a l’església de Sant 
Ramon. 

Abans, el dia 11, tindrà lloc a 
l’encreuament entre Mestre 
Serrano i Convent l’espectacle 
musical ‘Acrobatic Dance’. Entre les 
novetats, també n’hi ha més esports, 
amb la matinal d’handbol del dia 11, 
i més participació de les comparses 
de Moros i Cristians, amb una 
cercavila matinal, el dimecres 14 
d’agost, i una pujada de la comparsa 
Almogàvers, el mateix dia 14, a les 
19.00 hores. La Holi Party serà altre 
dels espectacles nous de les festes 
d’enguany, i tindrà lloc el dia 15 a 
les 19.00 hores a l’antic solar del 
CEIP Rosa Serrano. 

L’origen de les festes ‘Holi’ es troba 
en la tradició primaveral hindú de 
celebració dels colors i l’amor, però 
s’han estés a països del sud d’Àsia i 
a Occident. A Paiporta se celebrarà 
per primera vegada el 15 d’agost a 
les 19.00 hores.

Holi: Celebració 
hindú dels 
colors i l’amor

Durant les nits en què està prevista 
una major afluència de públic a les 
zones de festa, les Regidories de 
Benestar Social, Sanitat i Salut, 
i també la d’Igualtat, instal·laran 
a peu de carrer un punt per a 
conscienciar sobre la necessitat 
d’unes festes saludables, amb 
respecte i no sexistes. Així, hi haurà 
el Punt Violeta, amb informació i 
assistència a totes aquelles dones 
que se senten violentades, i també 
la campanya de prevenció del 
consum de drogues #JoTrie, amb 
jocs i marxandatge relacionat amb el 
consum conscient d’alcohol i altres 
substàncies, i amb alternatives al 
consum. Des d’aquest punt també 
s’afavorirà la convivència i el 
respecte entre totes i tots. 

‘Fes Festa’ no 
sexista, saludable 
i amb respecte

A la programació tradicional se suma un ‘guateque’ amb música en viu 
dels 70, un espectacle de ball acrobàtic, i més Moros i Cristians
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Memòria visual a peu de carrer 

Amb motiu de les Festes de Sant 
Roc 2019, s’ha inaugurat a places i 
carrers de Paiporta la tercera edició 
de l’exposició urbana ‘El Museu ix 
al carrer’. La fòrmula és senzilla: Es 
recuperen imatges de l’arxiu històric 
de fotografies, enguany, 16, que es 
reprodueixen en panells, i aquests se 
situen en el punt on varen ser preses 
les fotos dècades enrere.  
Amb aquesta exposició, la Regidoria 
de Cultura busca, d’una banda, aju-
dar a fer memòria a tota la ciutada-
nia, especialment, a la de més edat, 

que podrà rememorar els temps pas-
sats, les costums, la indumentària, 
els treballs i fins i tot l’arquitectura. 
A més, les fotos capturen un paisatge 
urbà i humà molt diferent, que ha 
evolucionat i que també ensenyarà a 
les noves generacions com vivien els 
seus avantpassats, i com el pas del 
temps va modificant Paiporta a tots 
els nivells. 
Enguany, i després de dos exitoses 
edicions, el Museu torna a eixir al 
carrer, en aquest cas, amb imatges 
del Pont Vell i xiquets de l’escola de 

Don Antonio. També hi ha imatges 
d’antigues processons, l’omnipresent 
barranc de Xiva, també quan el seu 
llit es convertia en el camp de futbol 
municipal.
Els panells restaran fins a la tardor 
a les places i carrers del poble, però 
el Museu farà perdurar la mostra 
amb l’edició d’un fullet que recollirà 
detalls de totes i cadascuna de les 
imatges. Totes les fotos de la mostra 
i milers més es poden consultar onli-
ne en la web del Museu de la Rajole-
ria de Paiporta

La tercera edició d’‘El Museu ix al carrer’, exposició promoguda pel Museu de la Rajoleria, situa imatges de 
l’extens arxiu fotogràfic local allà on foren preses per a reflexionar sobre l’evolució. La mostra refrescarà la 
memòria de la gent major, i ensenyarà el paisatge humà i urbà del poble a les generacions més joves

#DescObrimPaiporta

Els Ultramarinos J. Navarrete als anys 60, i estat actual de la zona, al carrer Primer de Maig (Foto: Urbanisme-Ajuntament)

Rafael Vallés i Maribel Boix travessen el Pont Vell el dia del seu casament (1969). Així ha canviat el pont. (Foto. M. Boix)
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Campanya contra els 
estereotips sobre les 
persones LGTBI

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajunta-
ment de Paiporta va impulsar una 
campanya per a trencar estereotips i 
prejudicis amb motiu del Dia Inter-
nacional Contra la LGTBIfòbia. Baix 
el títol ‘Junta’t contra la LGTBIfòbia’, 
el consistori va repartir centenars 
de cartells per centres educatius, 
dependències municipals, panells 
informatius, pantalles informatives i 
‘muppies’ repartits per tota la pobla-
ció en què es trenquen alguns dels 
estereotips més comuns que planen 
sobre la diversitat actual.
“Hem volgut mostrar la diversitat 
de les diferents realitats que envol-
ten a les orientacions sexuals que 
existeixen hui en dia, i conscienciar 
sobre la necessitat de respectar-les”, 
va explicar el regidor d’Igualtat, Gui-
llem Montoro. “Sovint ens trobem 
amb frases que penetren en l’ima-
ginari col·lectiu i que responen a 
prejudicis, mentides i rumors sense 

cap base científica, en molts casos 
interessats i basats en dades falses, 
que alimenten l’odi cap a aquell o 
aquella que es considera diferent o 
estrany”.
La campanya va tractar de “defensar 
els drets humans de totes les perso-
nes, siga quina siga la seua manera 
de viure la seua sexualitat, tinguen 
el gènere que tinguen. Davant l’odi, 
plantegem la comprensió, la toleràn-
cia i l’estima”, ha conclòs Montoro.
D’altra banda, el consistori també es 
va sumar a la celebració del Dia de 
l’Orgull LGTBI amb la programació 
de ‘Trau l’orgull, Paiporta’, en què 
varen tenir lloc xarrades, tallers, ex-
posicions, contacontes i projeccions 
amb la perspectiva de la promoció 
de la diversitat i la lluita per la 
igualtat de drets de totes les perso-
nes. Les accions de sensibilització es 
portaren a terme especialment als 
instituts de la localitat.

La cartelleria difosa per l’Ajuntament a centres educatius i espais públics amb 
l’objectiu de desmentir alguns dels tòpics que planen sobre el col·lectiu LGTBI

La Regidoria d’Igualtat combat algunes de les frases més comunes 
que serveixen per a sustentar la discriminació i l’LGTBIfòbia, i dona 
suport a la celebració del Dia de l’Orgull LGTBI amb xarrades, tallers i 
exposicions baix el títol de ‘Trau l’orgull, Paiporta’

Paiporta ha acollit la primera edició 
de les jornades ‘Dones, Família i 
Feminisme’, organitzades per la 
Regidoria d’Igualtat. Les activitats 
convidaven a la reflexió sobre el 
paper de les dones en la societat i 
en la família a través de xarrades, 
col·loquis, tallers i monòlegs sobre 
aspectes com l’alimentació saluda-
ble, la corresponsabilitat, el dret a 
no ser mare, l’educació o la sobira-
nia alimentària.
Les jornades, amb totes les activitats 
d’accés lliure, varen finalitzar amb la 
representació del monòleg ‘Dominas, 
Chonis y Princesas’, de la companyia 
Loles Serrano. Abans, es va portar a 
terme la taula redona ‘Conciliació i 
corresponsabilitat’, d’Esther Coro-
nado, assessora d’Amamanta; Sergio 
Garcia, pare corresponsable i Emilia 
Moreno, de Dones Lliures CGT-PV. A 
més, es va projectar el documental 
NOMO, i es va celebrar la xarrada 
‘El meu primer verí. Llums i ombres 
de l’alimentació infantil’. 

Reflexions en 
les jornades 
‘Dones, família i 
feminisme’

 

Nou servei 
d’assessoria 
sobre sexualitat 
i afectivitat
L’Ajuntament ha posat en marxa un 
nou servei gratuït d’assessoria sobre 
sexualitat i afectivitat per a joves i 
famílies. Estarà atés per personal ex-
pert i es trobarà operatiu els dimarts 
de vesprada, prèvia petició de cita  
a asexoriapaiporta@gmail.com. El 
servei està dirigit a totes les edats. 
També aclarirà dubtes sobre salut 
sexual, identitat i orientació. 
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Setmana sense 
tabac per a 
totes les edats

La Unitat de Prevenció Comunitària 
de Conductes Addictives (UPCCA) 
de la Regidoria de Sanitat i Salut ha 
programat aquest mes de maig la 
Setmana Sense Tabac, amb accions 
per a totes les franges de població. 
A través de tallers i xarrades als 
instituts i també dirigides al públic 
adult, el consistori ha conscienciat 
sobre el perill del tabac i la necessi-
tat d’abandonar el seu consum, fins 
i tot amb un grup de teràpia gratuït 
per a deixar de fumar. 

La UPCCA programa per primera 
vegada jornades per a previndre 
l’hàbit tabàquic de la població

Xiquetes i xiquets sahrauís tornen a 
Paiporta per a unes ‘Vacances en pau’

Un any més, l’Ajuntament de Paipor-
ta ha col·laborat amb l’Associació 
Paiporta Humanitària (APAHU) i la 
campanya que, junt a altres enti-
tats de solidaritat i suport al poble 
sahrauí, permet a xiquetes i xiquets 
d’aquesta antiga colònia espanyola 
passar l’estiu a terres valencianes. 
ONGs com APAHU, amb l’ajuda de 
famílies valencianes acollidores i el 
suport econòmic d’ajuntaments com 

el de Paiporta, fan possible que els 
i les joves dels camps de refugiats 
sahrauís reben atenció mèdica de 
qualitat a terres valencianes, cone-
guen la realitat de pobles i ciutats 
del nostre territori, establisquen 
nous lligams socials i afectius, i es 
refugien de les duríssimes condicions 
climàtiques dels seus llocs d’origen. 
A més de col·laborar en la campanya 
‘Vacances en pau’, l’Ajuntament de 

Paiporta ha aprovat en nombroses 
ocasions, i sempre per unanimitat, 
mocions de suport a la causa sa-
hrauí, un poble que lluita pel seu 
dret d’autodeterminació, i per la 
finalització del maltractament al que 
se’l sotmet per part de les autoritats 
marroquines, que vulneren els drets 
humans bàsics dels i les sahrauís i in-
compleixen les resolucions de l’ONU 
sobre el conflicte. 

La campanya de solidaritat de famílies valencianes amb el poble sahrauí en què col·labora l’Associació Paiporta 
Humanitària (APAHU), amb l’ajuda de l’Ajuntament, permet als i les joves rebre atenció sanitària de qualitat i 
refugiar-se de les dures condicions de vida que pateixen a les seues localitats d’origen.
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Feminisme, 
taller de bicis, 
monòlegs i 
cocteleria en 
l’Agenda Jove 
La Regidoria de Joventut i Esports 
ha oferit una variada programació 
amb tot tipus d’activitats i dóna 
continuïtat a les polítiques de 
joventut participatives, lúdiques 
i promotores de valors com la 
igualtat de gènere. 

Nova edició de 
l’Estiu Esportiu 
de Paiporta

L’Estiu Esportiu del Servei Municipal 
d’Esports (SME) ha reunit centenars 
de xiquetes i xiquets durant el mes 
de juliol. L’activitat és una alternati-
va atractiva i enguany s’han apuntat 
209 criatures en la primera quinze-
na, xifra que, com és habitual, ha 
baixat en la segona. La piscina i les 
activitats aquàtiques són els princi-
pals atractius, però també la pràc-
tica de diferents disciplines esporti-
ves, i les eixides, a una pista de gel, 
al llac d’Anna i a la Cova del Trucho, 
a Requena.

Les activitats estiuenques de l’SME 
conciten l’interés de centenars de 
xiquetes i xiquets al mes de juliol

Els gustos de la gent jove són variats 
i diversos. Per això, des de la Regi-
doria de Joventut i Esports es tracta 
de donar resposta a totes les sensi-
bilitats i gustos, i també s’intenten 
promoure valors com la igualtat de 
gènere o alternatives d’alimentació 
sana i saludable, entre d’altres. 
Així, encara estan en marxa les 
activitats de l’Agenda Jove d’Estiu, 
coordinades amb altres àrees muni-
cipals com Igualtat o Participació. 
Amb atenció a les peticions dels i les 
usuàries del Centre Jove, es dissen-
yen aquestes programacions que 

tenen la característica comú de ser 
gratuïtes.
En l’Agenda Jove d’Estiu s’han portat 
a terme cursos i tallers adaptats als 
gustos de la gent jove, com un de 
Joventut, acció i feminisme; japo-
nés oral; modelatge i impressió 3D; 
monòlegs d’humor; ball k-pop; auto-
defensa per a dones joves; cuina fre-
esca i sense fums, cocteleria d’estiu, 
taller de samarretes i bici-taller per a 
reparació i manteniment de bicicle-
tes. Desenes de joves han pres part 
en les activitats, que tindran conti-
nuïtat amb l’Agenda Jove de Tardor.

El Centre Jove també ha col·laborat 
en altres formacions, com la realit-
zació del curs de Monitor o Monitora 
de Temps Lliure, per a persones de 
tota la comarca i celebrat, en part, 
a Paiporta, i el de Ludoteques: jocs i 
recursos d’expressió per a la dina-
mització d’activitats de temps lliure, 
que tindrà lloc també a Paiporta al 
mes de novembre.
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Mar-
tín, i la nova regidora de Joventut i 
Esports, Marian Val, varen assistir 
a la cloenda del curs de monitores i 
monitors al Museu de la Rajoleria. 
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Atenció els dissabtes i les 
vesprades a la UNICA
L’Oficina UNICA de l’Ajuntament de 
Paiporta ha establert la cita prèvia per a 
l’atenció a públic de les vesprades i els 
dissabtes de matí. Aquesta mesura es 
porta a terme amb l’objectiu de millorar 
l’eficiència en l’atenció i reduir al mínim 
els temps d’espera. La cita es pot sol·li-
citar a través de la pàgina web munici-
pal, en aquest enllaç, o bé de manera 
presencial.
Amb l’ordenació per cita prèvia també 
es millorarà la gestió de tot tipus de 
tràmits. En els horaris de matí, UNICA 
continuarà atenent amb el gestor de 
cues que funciona actualment.
L’Oficina UNICA de Paiporta obri les 
vesprades de dilluns a dijous, entre les 
16.00 i les 18.00 hores, i els dissab-
tes, entre les 10.00 i les 13.00 hores. 
A partir d’ara, en aquests horaris sols 
s’atendrà a aquelles persones que ha-
gen sol·licitat la cita prèvia. 
Durant els mesos d’estiu l’UNICA 
només atendrà fora de l’horari habitual 
els dissabtes de matí (a excepció del dia 
17 d’agost, festiu local). L’atenció de 
vesprada es reprendrà a partir del 16 de 
setembre

La campanya Anem al Teatre ha 
permés que més de 2.000 xiquetes i 
xiquets de Paiporta hagen assistit de 
bades a funcions teatrals a l’Auditori 
Municipal aquesta setmana. La Re-
gidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Paiporta assumeix el cost de les 
entrades d’aquesta campanya per a 
que no hi haja cap tipus de barrera 

en l’accés a la cultura per part de 
tota la població, especialment dels 
més menuts i menudes. 
En sessions dobles han gaudit de les 
funcions ‘La via làctia’, de la com-
panyia El Cau de l’Unicorn, ‘Lluer-
nes’, de la companyia Escenoart, 
i ‘Com el pa a l’alcavor’, del mag 
Rubén Aparisi.

Més de 2.000 xiquetes i xiquetes 
disfruten debades de la campanya 
‘Anem al Teatre’

Alumnat de secundària del Col·legi La 
Immaculada i de l’IES La Sénia han 
utilitzat el seu talent per a reivindicar 
major consciència mediambiental través 
dels curtmetratges ‘Kamion i l’alba d’un 
nou món’ i ‘LEGOisme’. Dos curts de ‘stop 
motion’ que han creat ells mateixos i amb 
els quals pretenen conscienciar sobre el 
respecte de l’entorn i la naturalesa. El 
projecte comporta també un important 
treball artístic.

La Immaculada i  
La Sénia es llancen 
al ‘stop motion’
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Capitanies. Vicent Benítez i Maria García foren nome-
nats capitans dels Moros i Cristians 2019 en una gala a 
favor de la Confederació ACCU Crohn i Colitis Ulcerosa. 

Trobada. El Grup de Danses de Sant Roc, que compleix 25 
anys, va organitzar la III Trobada de Nanos i Gegants, amb 
la Colla Gegantera de l’Alcora i els Botafocs de Castelló.

Palazón, campió del món. El paiportí Javier Palazón es 
va proclamar campió de la Copa del Món de Billar a tres 
bandes celebrada a Bèlgica al mes de juny. 

Nous aparcabicicletes. La Regidoria d’Urbanisme ha 
instal·lat nous aparcabicicletes a l’esplanada de l’Ajunta-
ment per tal d’afavorir la mobilitat sostenible. 

Falleres Majors. Adriana Montoro i Sofia Aparisi 
foren proclamades Falleres Majors de Paiporta 2020 en 
un acte celebrat a L’Auditori Municipal. 

Patinatge artístic. El Club de Patinatge Artístic de 
Paiporta va aconseguir 26 copes en el Trofeu Primavera, 
celebrat a L’Alcúdia de Crespins a principis de juny.

Bucles magnètics. L’Ajuntament ha instal·lat el sis-
tema per a facilitar l’accessibilitat a les persones amb 
audiòfon a la sala de plenaris, L’Auditori i la Biblioteca.

Graduació al CFPA. L’alumnat de Graduat en Educació Se-
cundària (GES) del Centre de Formació de Persones Adultes 
(CPFA) va celebrar l’acte de graduació de final de curs. 

La Finestra de Paiporta
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Grafiti a La Sènia. Alumnat de l’IES La Sénia va elabo-
rar un grafiti per les relacions de parella amb respecte i 
sense violència amb l’artista urbana Pica-Suite. 

Solar de Mestre Serrano. L’Ajuntament va convocar el 
veïnat del solar de Mestre Serrano per a informar-los de la 
urbanització dels vials. El projecte està en redacció. 

Promoció del valencià. El consistori ha renovat el conve-
ni anual amb la Fundació Escola Valenciana per a promo-
cionar l’ús de la nostra llengua amb diferents accions. 

PAC a l’Andreu Alfaro. L’Ajuntament i el centre col·la-
boraran per a desenvolupar el Programa d’Aula Com-
partida per a previndre l’absentisme i el fracàs escolar.

Mestre Palau. Urbanisme ha completat la renovació del 
clavegueram de Mestre Palau, molt deteriorat, amb un 
innovador sistema que evita molèsties i rebaixa costos. 

Encontre esportiu. El poliesportiu va acollir la 30a edició 
de l’Encontre esportiu de persones majors, amb una parti-
cipació rècord de 182 persones. 

Futbol sala. El 36é torneig de futbol sala de Paiporta 
va finalitzar després d’un mes de competició, amb 37 
equips inscrits i més de 100 partits jugats en total.

Colla de Lletres. A la tardor continuarà la campanya 
d’animació lectora Colla de Lletres, amb sessions gratuïtes 
de conta-contes per a xiquetes i xiquets a la Biblioteca.
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Associació de Boixeteres de 
Paiporta: fent “puntes de coixí”

Trini Almudéver, monitora, i Mari 
Luz Alegre, secretària de l’associa-
ció, porten els boixets a la sang. 
La vintena de dones que formen 
l’associació mantenen molt viu 
l’art dels boixets i transmeten a les 
generacions més joves un ofici que 
no ha perdut el seu interès i utilitat: 
si abans es teixien ventalls, colls o 
punyetes (d’un blanc quasi immacu-
lat) en l’actualitat polseres, collarets 
o bosses acolorides són alguns dels 
complements més populars fets amb 
boixets. “De sempre s’han fet boixets 
a escola, quan existien les ‘labores 
del hogar’”, explica Trini. 
Altra de les curiositats del món dels 
boixets és el seu efecte calmant, 
motiu que enganxa a més d’una 
persona: “la gent ho veu molt difícil 
però no és així; relaxa molt”, afegix 
la monitora. Ajuda la sonoritat del 
seu material: fusta d’olivera o de 
boix, que ha de pesar per mantindre 
recte el fil. 

Quan s’assolix el mestratge es pot 
fer, fins i tot, “ballar els boixets”, 
passant les mans mecànicament i 
cadencialment d’un fil a un altre, 
fregant a penes els boixets. Això 
és nivell avançat; per començar, 
“s’aprén a fer el moviment bàsic del 
boixet: volta i creu, fins que les mans 
agafen destresa”, expliquen. 
Altra part molt important d’aquest 
art tèxtil són les plantilles, amb gent 
especialitzada només en dissen-
yar-les. És el que li dona un caràcter 
propi. “En tenim algunes de molt 
antigues. El boixet té formes molt di-
verses; varien els motius, i en trobes 
diferents al País Basc,Galícia o Anda-
lusia”, ens conta Mari Luz. “El nostre 
encaix és similar al que es fa en 
Almagro; amb una torsió més suau, 
motius florals i figures”, continua.
Sota la veterania de Silvia López 
aquestes boixeteres es mantenen 
molt actives i participen en nom-
broses trobades. “Habitualment 
col·laborem amb la Fira Creativa de 
València. També participen tots els 
anys a la Setmana de la Dona d’ací 
de Paiporta i tenim representació 
al Consell de la Dona des que es va 
crear”, afirma Trini.
Si vos ha picat la curiositat, a 
l’octubre començarà un nou curs a 

l’associació. Tots els divendres, de 16 
a 19 hores, fins a juny, podreu gaudir 
d’una estona de pau creativa entre 
boixets. Pel moment l’associació 
només compta amb boixeteres, però 
Mari Luz diu que veu “cada volta 
més homes” a les concentracions. 
Toc d’atenció als homes. Vos animeu?

L’Associació de Boixeteres de 
Paiporta naixia a l’any 2005 
per a donar identitat pròpia i 
representar al poble, a aquest 
art tèxtil de segles d’antiguitat 
i arrelada tradició al nostre 
territori. 

Paiporta s’associa

La presidenta Silvia López fent una labor
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Opinió

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

L’ordre d’aparició dels articles serà rotato-
ri en cada BIM.

Pep Val

Portaveu Compromís 
paiporta@compromis.net

Mª Isabel 
Albalat
Portaveu PSPV-PSOE
misabelalbalat@paiporta.es

Francisco
Estellés 
Portaveu Ciudadanos
paiporta@ciudadanos-cs.org

Vicente Ibor

Portaveu Partit Popular 
vicenteibor@paiporta.es

Portaveus dels grups polítics municipals
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Un nuevo gobierno progresista para Paiporta

Un nou Compromís amb les persones i el futur

Iniciamos una nueva legislatura 
con la victoria de la izquierda y 
una corporación municipal progre-
sista que repite pacto de gobierno. 

Los y las socialistas hemos 
logrado unos magníficos re-
sultados electorales en Pai-
porta, donde hemos aumentado 
en número de votos y concejalías 
en las elecciones locales, ade-
más de ser el partido más vota-
do en las elecciones europeas, 
nacionales y autonómicas.

En la Comunitat renovamos Pacto 
del Botánico y los y las socialistas 
de Paiporta queremos sumarnos 
al espíritu del gobierno que lidera 
el socialista Ximo Puig, trabajan-
do para las personas y aplicando 
políticas sociales que mejoren 
las condiciones de vida de todos 
los paiportinos y paiportinas.

Para lograr nuestro objetivo 
gobernaremos junto a Compro-
mís durante estos cuatro años, 

con mayor peso y representación 
socialista en esta legislatura y 
una responsabilidad que se verá 
incrementada a partir de 2021 
cuando Maribel Albalat se con-
vierta en la alcaldesa socialista 
de Paiporta, según lo acordado en 
el pacto de gobierno municipal. 

Trabajaremos para ofrecer un ser-
vicio público de calidad. En edu-
cación uno de nuestros principales 
objetivos será lograr las mejores 
instalaciones posibles para nuestro 
alumnado y fomentar una educa-
ción inclusiva que conceda a todos 
y todas las mismas oportunidades.

Profundizaremos en áreas como 
la Transparencia y la Participa-
ción Ciudadana; creemos en un 
gobierno abierto, próximo a la ciu-
dadanía y sus inquietudes. Conti-
nuaremos contando con la opinión 
de los paiportinos y paiportinas en 
la toma de las decisiones munici-
pales y agilizaremos la atención 
en el Ayuntamiento a través de la 

Oficina UNICA como principal re-
ferencia. En cultura, seguiremos 
apoyando y mejorando la oferta 
lúdica y de ocio en música, teatro, 
cine o literatura, dando un especial 
impulso a las iniciativas locales.

Afrontamos esta nueva etapa con 
optimismo e ilusión; suman-
do esfuerzos y aportando como 
siempre un espíritu constructivo 
y de diálogo, con la ciudadanía 
de Paiporta como eje central 
de nuestras políticas, desde la 
transparencia y la eficiencia. 

Para finalizar nos gustaría desear 
a toda la población, asociacio-
nes locales, festeros y festeras 
unas Fiestas de Sant Roc ame-
nas y llenas de diversión.  

#SantRocPaiporta19

El passat 15 de juny els partits polítics 
progressistes amb representació a 
l’Ajuntament de Paiporta, triàrem a Isa-
bel Martín Gómez alcaldessa del nostre 
poble, per donar compliment al mandat 
de la ciutadania, que havia votat, majo-
ritariament, opcions d’esquerres. 
 
És cert que aquest Govern, que hui 
funciona a ple rendiment, ha estat el 
resultat d’una negociació intensa i com-
plicada. Les coalicions han d’estar fetes 
de generositat, destresa, i de molts es-
forços per entendre la posició de l’altre 
sense trair les pròpies conviccions. Per 
això sorprén que la dreta desqualifique 
aquestes circumstàncies. Les persones 
amb responsabilitat política no deuriem 
considerar una amenaça tindre opinions 
diferents. Molt al contrari, tenim l’obli-
gació de normalitzar el consens, l’acord 
i el debat, per davant d’altres actituds.  
 
És evident que en este pacte Compro-
mís per Paiporta, el partit progressista 
més votat al nostre poble, ha posat per 
davant a les persones i el seu futur. Hem 

cedit una part de la nostra representati-
vitat en benefici del bé comú. Tenim per 
davant reptes que no es poden ajornar, 
situacions que necessiten de polítiques 
valentes i d’una gestió responsable. 
 
El primer i més important desafiament 
d’aquesta legislatura serà la lluita 
contra el canvi climàtic. Per això, des 
de Compromís gestionarem l’àrea de 
Sostenibilitat i Medi Ambient, amb el 
convenciment que se’ns acaba  el temps 
i que hem de posar en marxa de manera 
urgent polítiques de conservació del 
medi ambient i campanyes de conscien-
ciació.  
 
El segon gran repte és mantindre al 
centre de la política a les persones, com 
hem fet durant quatre anys. Des de les 
regidories de Benestar Social, Sanitat i 
Salut Pública, i d’Economia, Ocupació 
i Comerç, s’activaran els mecanismes 
per atendre a les veïnes i veïns que es 
troben en una situació de vulnerabi-
litat i es posaran en marxa iniciatives 
de desenvolupament i progrés. 

Aquests quatre anys també reafir-
marem el nostre compromís amb la 
Joventut, ampliant el projecte encetat 
al 2015, i per suposat, amb l’Esport, 
amb noves infraestructures i donant el 
suport necessari als clubs i les persones 
que practiquen esport. Estem con-
vençuts que invertir en Salut Pública és 
millorar la qualitat de vida del nostre 
poble. 
 
I tots aquests reptes: el canvi climàtic, 
les polítiques socials i d’ocupació, la 
joventut i l’esport, estaran connectades 
per dues àrees: Igualtat, que de manera 
transversal ha de ser l’eix sobre el que 
construim el futur, i Hisenda, que serà 
la base sobre la qual crèixer. Una gestió 
eficaç és el primer pas per dignificar la 
vida del nostre poble i tindre uns serveis 
de qualitat que donen resposta a les 
noves realitats. 
 
I ara sí, només ens queda desit-
jar-vos unes Festes Populars 2019 
plenes d’alegria i comboi!
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Nuestras primeras palabras, des-
de el grupo Ciudadanos, no pue-
den ser sino de agradecimiento.
Querríamos destacar dos 
términos importantes, con-
fianza y compromiso;

En primer lugar, agradecer la 
confianza. Sabemos que no era 
fácil apostar por nuestro partido. 
Partíamos con desventaja, la ló-
gica batalla a plantear por nues-
tros adversarios políticos. Y la 
campaña de descrédito de los/las 
anteriores gestores/as del grupo.

Pero a nuestro favor, teníamos 
la ilusión de un grupo renovado. 
Con el respaldo del grupo polí-
tico al que pertenecemos, por 
convencimiento. Y al cual orgu-
llosamente representamos.

Superamos obstáculos y adver-
sidades, con el convencimiento 
de la verdad y la honradez  y 
que solo nos mueve el deber de 
servicio a nuestra población.

En segundo lugar, compromiso. 
Nuestro cargo, no es una invitación 
para la participación en la vida po-
lítica y social de nuestra población. 
Es un deber, el deber de realizar 
una oposición con responsabilidad 
y respeto. Pero totalmente firme.

Nuestro grupo tiene como prioridad, 
la defensa de intereses con espíritu 
aperturista. De todas aquellas inicia-
tivas de cualquier tipo que supongan 
un avance para nuestra población.

Nos sentimos totalmente agra-
decidos/as, por cada una y uno 
de los paiportinos y paiportinas 
que confiaron en Ciudadanos.

Velaremos porque tengamos un 
gobierno que no sea partidis-
ta, sin sectarismos, fomentan-
do la capacidad de diálogo, sin 
utilizar los juicios como forma 
de resolución de conflictos.

Esperamos estar a la altura del 
cargo que se nos ha encomen-

dado, y deseo habilidad y capa-
cidad para llevarlo a cabo.

Pedimos a los demás partidos 
en el poder, capacidad para 
poder trabajar juntos respe-
tando nuestras diferencias.

Y a la población, agradecerle una vez 
más su confianza, pedirles también 
unas fiestas en paz y armonía. Y dis-
frutar de lo que es nuestra esencia y 
nuestras tradiciones. “Un pueblo sin 
cultura es un pueblo sin identidad”

Visquen les Festes de Sant Roc

Acabamos de iniciar un nuevo manda-
to en el Ayuntamiento de Paiporta y 
lo que nos nace transmitir a nuestros 
vecinos es el sincero agradecimiento 
por la confianza depositada en el Par-
tido Popular. Por cuarta vez consecu-
tiva hemos sido la fuerza más votada 
y en estos momentos tenemos ocho 
concejales que estamos dispuestos a 
dejarnos la piel por nuestro pueblo.

Sin embargo y pese a esta victoria 
contundente el pacto Compromís/
PSPV ha vuelto a suplantar la volun-
tad de los paiportinos. Atrás queda 
la ficticia ruptura electoralista de 
los socialistas con el tripartito, ya 
han superado las “discrepancias” 
que simularon para conseguir votos, 
ahora hay algo que los une, los 
sillones y los sueldos, eso sí, debi-
damente aumentados para que las 
dos alcaldesas por turnos se lleven, 
cada una de ellas 173.000 euros.

De cualquier forma nuestro objetivo 
es el de siempre, conseguir desde 

nuestra actual posición en el Ayun-
tamiento que salgan adelante en los 
plenos propuestas útiles para mejorar 
la vida de nuestros vecinos. Ya hemos 
conseguido que se exija la implanta-
ción de la figura del asistente sanita-
rio en todos los colegios e institutos 
de Paiporta y ahora vamos a seguir 
proponiendo mejoras tendentes a la 
rebaja de impuestos, la lucha contra 
las plagas de manera más eficaz, la 
mejora de la limpieza de nuestras 
calles y plazas, el adecuado cuidado 
de las zonas verdes, la mejora de la 
iluminación en zonas especialmente 
abandonadas por el bipartito y la 
recuperación de nuestras fiestas y de 
nuestras tradiciones mas arraigadas 
como los toros y el tiro y arrastre.

Criticaremos todo aquello que 
consideremos que perjudica a los 
intereses generales y fiscalizaremos 
adecuadamente la gestión de go-
bierno para evitar arbitrariedades y 
abusos, pero también apoyaremos 
todo aquello que sea positivo y bueno 

para la mayoría de nuestros vecinos, 
porque por encima de las siglas y de 
las ideologías está siempre el bien-
estar de los paiportinos y el desa-
rrollo armónico de nuestro pueblo.

Desde el Grupo Popular en el Ayun-
tamiento de Paiporta queremos 
desear a todos unas felices fiestas 
patronales, para que juntos las 
disfrutemos y compartamos tiempo 
con nuestros amigos y familiares. 
Es un buen momento para sentir 
nuestro pueblo y sus tradiciones. 
Nosotros, como siempre, participa-
remos en representación de todos 
los que han decidido que seamos sus 
representantes en aquellos actos 
civiles y religiosos que constituyen 
la esencia de nuestras raíces.

No estáis solos. Siempre es-
taremos con vosotros.

Vicente Ibor
Grupo Municipal Popular

Gracias

Nuevos tiempos, nuevos retos




