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Amb propietats curatives, usos ecolò-
gics o base de moltes receptes ‘Les 
plantes del nostre entorn. Flora sil-
vestre de Paiporta’ ens acosta a una 
realitat molt rica i variada que passa 
per plantes oloroses, ornamentals o 
silvestres. Els seus autors ens descob-
reixen la realitat etnobotànica local.
Com us heu repartit aquest estudi 
“a quatre mans”?
(A) Simón és el botànic en actiu, lla-
vors ell s’ha ocupat de la identificació 
de les espècies, doncs cal una pro-
fessionalitat i coneixement profund. 
A mi em preocupava molt el punt de 
vista divulgatiu de tota la informació 
que estava recopilant Simón. Per això 
m’he ocupat més de buscar els usos i 
curiositats dels costumaris, fonamen-
talment a partir dels de Joan Pellicer, 
gran etnobotànic valencià. La inten-
ció era poder donar el valor de les 
nostres plantes, proporcionar una nova 
manera de mirar el món vegetal que 

tenim més a prop.
Quines són les propietats de les 
plantes del nostre entorn?
(A) En són moltes. Des del valor 
medicinal fins a usos a l’agricultura 

ecològica, capacitat de bioremediació 
(per a la restauració de danys am-
bientals) o el seu vincle amb l’alimen-
tació, doncs moltes són comestibles. 
Tots aquests usos els practicaven els 
nostres avantpassats i el nostre paper 
és el de tornar a recuperar-los.

om podem de nir l entorn natu-
ral de Paiporta?
(S) És un entorn antropitzat, és a 

dir, modelat per la mà de l’home, bé 
siga a través de l’agricultura, entor-
ns urbans, enjardinaments, etc. En 
qualsevol cas, són unes plantes que 
tenen molt a dir, perquè d’una ma-
nera o una altra, sempre han estat al 
costat de l’home. Per això, el seu grau 
d’activitat agrícola ens pot dir quin 
és el seu estat. Un estudi de l’any 
passat mostrava que era d’un 50% en 
funcionament.
Quines són les principals carac-
terístiques de les nostres plantes 
locals?
(S) questes plantes aprofiten, 
precisament, eixa activitat agrícola. 
Són plantes que es troben en un medi 
amb unes determinades caracterís-
tiques, com explicàvem abans, per 
això, segons estiguen aquests cultius 
i com siguen (si estan en actiu, en 
guaret, hi ha arbrat...) afavoreixen 
més a unes plantes o d’altres.
I què suposa per a les plantes 
aquesta acci  de l ome
(S) Els medis antropitzats són molt 
durs per a les plantes, molt exigents.
(A) Són medis amb molt poca quanti-
tat de sól, contínuament en procés de 
transformació... i elles han d’aprofitar 
qualsevol escletxa, qualsevol moment. 
Això les obliga a tindre cicles molt 
curts. 
(S) Els seus són cicles naturals però 
adaptats per l’acció humana. Per això 
són poques les plantes que trobem 
que s’han adaptat a aquest tipus 
de medi, és un medi poc divers en el 
conjunt, però que per ell mateix 

Simón Fos i 
Àngels Codoñer
Llicenciats en Ciències 
Biològiques per la Universitat 
de València i amb interessos 
comuns per les plantes són els 
guanyadors de la I edició del 
Premi d’Estudis Locals

 Als 4km²  del 
terme municipal 
de Paiporta 
trobem més de 400 
espècies

La varietat botànica de 
Paiporta al descobert 
gràcies al Premi 
d studis ocals

Simón i Àngles al barranc entre ortigues, bledes o cardos; part de la varietat botànica que trobem a Paiporta i que arrepleguen al seu llibre
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alberga una diversitat prou alta. Pai-
porta, als seus 4km²  aproximats de 
terme municipal, té 400 espècies. En 
un bosc verge difícilment trobaríem 
tanta diversitat en el mateix espai. 
Quines destacaríeu?
(S) En l’àmbit botànic destaquen els 
‘Conillets de camp’ per ser l’única 

espècie endèmica que tenim. I, des 
del punt de vista de la curiositat inex-
plicable, personalment destacaria la 
‘falaguera’ que creix en les parets del 
Museu de la Rajoleria, doncs és una 
planta típica de formació de boscos 
humits; no té res a veure amb el nos-
tre entorn i no ens expliquem com ha 
arribat ací.
(A) És molt difícil plasmar tot el que 
n’hi ha al voltant de les plantes de 
Paiporta, per això obrim la participa-
ció de tota la gent, perquè ens envie 
comentaris, informacions i aporta-
cions a ora.paiporta gmail.com, 
i així continuar ampliant el descobri-
ment del nostre patrimoni botànic.

Obrim la participació 
de la gent 
per compartir  
in or acions a flora  
paiporta g ail co

Medallons 
de fenoll i 
mill

Ingredients
100 g de mill
20 g de fenoll
40 g -1 ceba 
Sal, pebre i comí
Polenta per a arrebossar

Preparació
Rentar el mill i posar-lo a bullir, 
amb llorer i sal.

La mida de l’aigua ha de ser de 
tres vegades el seu volum (una 
tassa de mill per tres d’aigua).

Deixar-lo bullir 12 minuts, remo-
vent de tant en tant.

Apagar el foc i traure’l tot seguit.

Escampar-ho damunt una safata i 
deixar-lo refredar.

Picar la ceba i el fenoll ben menuts. 

Barrejar la ceba i el fenoll amb el 
mill fred.

Afegir sal, comí i un poc de pebre, 
barrejant bé.

Fer medallons amb la barreja de la 
mida d’una cullera sopera.

Arrebossar-ho amb polenta, prement 
ben bé perquè queden plans i ovalats.

Fregir-ho per les dues bandes amb 
oli ben calent. 

Els autors d’aquest estudi 
explicant les propietats d’una de 
les plantes que es troben al llit 
del barranc durant la passejada 
que organitzaren per alguns dels 
racons de Paiporta i de l’Horta on 
trobem el nostre patrimoni botànic
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Protecció Civil Paiporta 
celebra el seu 25 aniversari
Un treball molt necessari i silenciós. 

ixí és com podem qualificar a grans 
trets el treball diari i incondicional que 
realitzen les persones que formen el 
Grup de Voluntariat de Protecció Civil 
Paiporta. 

l grup ha celebrat aquest novembre 
el seu  aniversari  un quart de segle 
de vida possible 
gr cies al treball, 
esfor  i sacrifici de 
les desenes i des-
enes de persones 
que han format part 
d’ell en benefici de 
Paiporta i la seua 
població. 
’agrupació de 

voluntaris i volun-
t ries de rotecció 
Civil de Paiporta 
naixia l’any 1994 
amb les funcions 
principals de previ-
sió, planificació, ac-
ció i protecció física 
de persones, béns i medi ambient. l 
llarg d’aquests  anys el voluntariat 
ha estat la for a d’acció principal de 

rotecció ivil, al servei de la ciuta-
dania paiportina i en l’ajuda a forces 
i cossos de seguretat de l’ stat en el 
correcte desenvolupament d’esdeve-
niments festius, esportius, culturals o 
religiosos organit ats al poble.
Un dels principals artífexs de Protecció 
Civil Paiporta com a una realitat fou 

ulgencio Torres, antic cap de olicia 

Local del municipi. Ell va ser una de 
les persones premiades i reconegudes, 
amb menció especial, en la gala que es 
va celebrar a l’Auditori Municipal per 
celebrar aquesta data tan assenyalada. 
untament amb ell, el conjunt de mem-

bres en actiu del grup va rebre el seu 
diploma, com també els més veterans i 

amb més anys de 
servei tingueren 
les seues plaques 
i medalles per 
temps de dedi-
cació i treball. 

inalment, es 
va reconéixer el 
servei i gran la-
bor del centre de 
salut de Paiporta 
i de la Policia 
Local. 
Va ser, en defini-
tiva una vetlada 
plena de records 
i reencontres, 
compartint mo-

ments entre gent del poble i en bona 
companyia i que per damunt de tot 
va servir per a donar les gr cies a tot 
l’equip hum  que forma rotecció ivil 
Paiporta. 
 “Protecció Civil de Paiporta suma 
més de .  hores de voluntariat 
altruista que són les que donen sentit 
a aquesta agrupació. s esta tasca des-
interessada, la dedicació i l’entrega les 
que han fet possibles aquests , afir-
ma Vicent íscar, regidor d’ nterior.

Els membres del cos de la Policia 
ocal de aiporta compaginen el seu 

treball i servei diari amb la formació 
contínua per tal d’estar al corrent de 
les darreres actualitzacions tecnolò-
giques, digitals així com en l’ mbit 
de protocols i actuacions. 

n violència de gènere, el grup 
d’agents locals realit a cursos i 
formació periòdica en el sistema 
Vio én d’intervenció i seguiment 
dels casos de violència masclista. 
VioGén és una xarxa interconnectada 
en què aiporta es troba integrada 
des de 2017. En aquest tipus de 
situacions la intervenció de la Policia 
té un doble vessant; d’una banda 
protegeixen i assisteixen a la víctima 
i d’altra actuen davant d’un suposat 
delicte, detenint l’agressor. ’actua-
ció de la Policia en aquest tipus de 
casos és sempre impecable. Des de 
la corporació municipal ens sentim 
molt satisfets del seu treball i pro-
fessionalitat, complint a la perfecció 
amb el protocol ,  explica el regidor 
d’ nterior, Vicent íscar.  e fet, la 
seua diligència i formació va evitar 
recentment un possible cas d’agres-
sió masclista a Paiporta. 

ixí mateix, el grup d’agents també 
ha rebut formació de la nova versió 
de l’aplicació Eurocop. Es tracta 
d’una ferramenta de treball que 
Policia Local ve utilitzant des de fa 
temps. ra, amb l’ ltima actualit-
ació, s’incorporen novetats com 

l’entorn web més accessible o una 
nova versió ava, que fan més sen ill 
i intu tiu el funcionament. nformes 
del jutjat, bases de dades connecta-
des amb la T, padró municipal o la 
creació de documents de treball són 
alguns dels processos que controla.

Formació 
contínua per a 
la Policia Local

El PSOE guanya de nou les Eleccions Generals a Paiporta
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ompartir i posar en com  co-
neixements és un bé del qual es pot 
aprofitar tota la comunitat. s el cas 
del remi d’ studis ocals, que amb 
la seua vocació de promoció i an lisi 
de la realitat actual i històrica de ai-
porta, des de diverses perspectives i 
amb un car cter divulgatiu, enguany 
es consolida amb la convocatòria de 
la seua segona edició.
El procés de recepció de treballs es 
tancava el passat 13 de novembre 
i ara la convocatòria es troba en la 
seua fase de valoració i avaluació 
per part del jurat. n  es donar  
a conéixer l’obra guanyadora, que 
rebr  una dotació econòmica de 

. . na vegada triat el nom pre-
miat es disposar  d’un any per a rea-
lit ar la investigació i treball definitiu. 
Eixe va ser el cas de “Les plantes del 
nostre entorn , llibre resultant del 
treball guanyador de la primera edi-
ció d’aquest premi. Aquest estudi et-
nobot nic de imón os i  ngels 

odo er, ambdós llicenciats en ièn-
cies iològiques per la niversitat de 
València, ens ha acostat a la realitat 
del nostre ecosistema mediambiental 
i ha servit per a posar les bases per 
al camí que emprenem tots els pai-
portins i paiportines per aprofundir 
en l’estudi del nostre poble. 
Tenim la sort de comptar amb un 

context local molt ric i ample, per 
això amb aquest premi tractem 
d’acostar-nos al que ens és més 
pròxim i propi, però que amb massa 
freqüència oblidem o ens passa des-
apercebut. El Premi d’Estudis Locals 
és el reconeixement del nostre pa-
trimoni passat i present , matisa la 
regidora de Transparència i artici-
pació iutadana, sther Torrijos. 
Esperem que el pròxim treball selec-
cionat com a guanyador en l’edició 
de 2019 ens oferisca unes aporta-
cions tan positives i enriquidores 
com les del treball d’ ngels i imón. 

es societats democr tiques no es 
poden entendre sense la incorpora-
ció de la participació ciutadana en la 
presa de decisions de transcendèn-
cia per al dia a dia de la població. 

ualsevol municipi, ciutat o país 
democr tic que es pree es defineix 
per l’obertura dels seus governs cap 
a la ciutadania, la seua transparència 
i la incorporació de la societat civil 
en les polítiques p bliques a través 
de processos participatius.
Precisament l’impuls de la partici-
pació ciutadana és un dels objec-
tius d’aquesta egidoria, i un dels 
primers passos que s’ha donat des 
de l’ rea per a aconseguir-ho és la 
creació d’un nou portal de partici-
pació. La iniciativa no es queda ací: 
en els pròxims mesos se sumaran als 
portals de transparència i participa-

ció el d’associacions. 
Amb ‘La Paiporta que vols’ es fa efec-
tiva una de les principals ferramen-
tes per a potenciar la democr cia 
real. l portal ser  una finestra per-
què la població de Paiporta expresse 
les seues preocupacions, interessos 
i inquietuds quant a les qüestions 
quotidianes del poble. El nou portal 
s’estrena amb dos processos partici-
patius ja en marxa: una modificació 
de l’ rdenan a municipal reguladora 
de cementeris i altra sobre terras-
ses i ocupació de la via p blica per 
taules i cadires. En ambdós casos el 
termini de consulta estar  obert fins 

al  de gener de . 
Per a participar només cal entrar 
al nou web de Participació www.
paiporta.participa.es  i triar en el 
men  superior el procés en què es 
desitja participar. ixí mateix, també 
es poden fer aportacions amb car c-
ter oficial per registre d’entrada de 
l’ juntament, presencialment per 
l’oficina nica o bé a través de la seu 
electrònica.

Les associacions 
s’assessoren
’ rea de articipació iutadana 

posa a disposició de les associa-
cions del poble un servei periòdic 
d’assessorament gratu t. questes 
sessions de consell es fan gr cies a 
la col·laboració de la Fundació Hor-
ta ud, amb la qual l’ juntament 
té subscrit un conveni.  l llarg 
d’aquest any s’han fet  sessions 
febrer, abril, juny i novembre  amb 

15 associacions participants.

Paiporta 
Participa, nou 
portal ciutadà

El Premi 
d’Estudis Locals 
es consolida 
amb la seua 
segona edició
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Cinquena edició 
de la Setmana 
de la Mobilitat

La Setmana Europea de la Mobilitat 
Sostenible es va tancar amb la cele-
bració del Dia de la Bici, amb més de 
300 persones inscrites. La jornada 
tancava una setmana d’activitats 
dirigides a promoure i conscienciar 
sobre la necessitat d’una mobilitat 
més respectuosa amb el medi am-
bient. Amb motiu de la setmana, a 
més, es varen estrenar quatre radars 
didàctics situats a les entrades de la 
localitat per tal de rebaixar la veloci-
tat dels vehicles en aquests punts. 

Paiporta torna a sumar-se a la 
iniciativa europea, que aposta 
enguany pels desplaçaments a peu

Un nou espai verd de 2.266 
metres quadrats concebut 
des de la sostenibilitat

Aparcament públic 
per a 120 vehicles

El nou aparcament públic gratuït del 
barri Picanyer ja està a punt per a 
acollir els 120 vehicles per als que té 
capacitat. El solar, de 1.600 metres 
quadrats, es troba situat al carrer 
Joan d’Àustria. L’Ajuntament nego-
cia amb les i els propietaris d’altres 
espais per repetir la fòrmula a dife-
rents zones del poble. 

La Regidoria d’Urbanisme ha con-
clòs les obres de la nova zona verda 
del carrer Sant Ramon. Es tracta 
d’un antic solar reconvertit en jardí, 
parc infantil i de socialització, amb 
una superfície de 2.266,04 metres 
quadrats, una inversió total de 
930.000 euros, i compta amb un dis-
seny enfocat des de la sostenibilitat.  
El jardí dona resposta a una deman-
da històrica dels barris Sant Ramon 
i Picanyer. 
Quant a la sostenibilitat, els pavi-
ments són altament drenants per a 

que tota l’aigua penetre al subsòl. 
La tria de l’arbrat tampoc és casual, 
i s’ha optat per espècies de fulla ca-
duca que generen ombres fresques 
a l’estiu i deixen passar la llum i la 
calor del sol a l’hivern. I també s’ha 
optat pel cobriment total dels parte-
rres amb vegetació que done peu a 
unes condicions d’humitat òptimes, 
que generaran ombra en el 100% 
de la superfície de plantació. Tot 
l’enllumenat del jardí s’ha instal·lat 
amb tecnologia LED de molt baixa 
potència i consum reduït. 

Energia neta 
e  a  edificis 

municipals
L’Ajuntament invertirà 95.000€ en 
plaques solars fotovoltàiques per al 
Centre Cultural, L’Auditori, la casa 
consistorial i els col·legis Lluís Vives 
i Ausiàs March, per a aconseguir 
l’autoconsum i reduir emissions.

Conclouen les 
obres en la Llar 
de la Tercera Edat
La Llar de la Tercera Edat de Pai-
porta ha reobert les seues portes 
després de les obres de restauració 
que ha portat a terme l’Ajuntament. 
’edifici compta amb protecció en el 

catàleg del Pla General i és un lloc 
de reunió, trobada i socialització 
habitual. El consistori ha inver-
tit 93.162,11 euros en l’actuació, 
centrada a garantir l’estanquitat 
dels canalons ocults de la coberta i 
la construcció de noves baixants, i 
la instal·lació de noves línies de vida 
per a futures obres de manteniment 
i inspeccions periòdiques. A més, 
s’han repintat i arreglat les façanes.  
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Paiporta declara 
l’emergència climàtica i 
aposta per les renovables 

Segons recollia la moció, el canvi 
clim tic és una evidència científica 
i ens trobem davant d’una situació 
d’emergència climàtica. El planeta, 
els éssers vius i els ecosistemes, 
estan en perill, com ho confirmen les 
principals i més importants entitats 
científiques, que alerten del perill 
d’extinció de gran part dels ecosiste-
mes terrestres i marins. 
No respondre a aquesta crisi ecolò-
gica suposaria la mort de milions de 
persones, a més de l’extinció d’espè-
cies imprescindibles per a la vida a 
la Terra.
L’escrit, aprovat per unanimitat de 
tots els grups polítics en el ple de 
setembre, assenyala que cal actuar 
amb responsabilitat i acceptar la 
gravetat de la situació. Les institu-
cions i la ciutadania han d’atendre la 
urgència de la lluita contra el canvi 
climàtic i l’Ajuntament de Paiporta 
ha d’exercir un paper clau en la 

informació i educació sobre la ne-
cessària reducció de les emissions, a 
més d’adoptar totes aquelles mesu-
res que, dins del seu marc de com-
petències, ajuden a evitar l’augment 
de la temperatura global i millorar la 
salut i el benestar de les persones.
Durant la passada legislatura, el 
Govern paiportí va invertir més de 
800.000 euros en mesures contra el 
canvi climàtic, “la declaració d’emer-
gència climàtica suposa assumir el 
compliment de compromisos polítics 
reals i vinculants, molt més ambicio-
sos que els actuals”, assenyala Pep 
Val, regidor d’Urbanisme i Medi Am-
bient. “La declaració d’emergència 
climàtica implica continuar amb més 
força encara un procés d’educació, 
formació i conscienciació de tota la 
població sobre la veritat de la crisi 
ecològica i el canvi necessari per a 
frenar la situació actual”, va afegir 
l’alcaldessa, Isabel Martín. 

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, intervé durant el ple en què es va debatre la 
declaració d’emergència climàtica a Paiporta.

Aprovada per unanimitat la moció de Compromís que obliga a destinar 
els recursos per a reduir emissions, abandonar els combustibles fòssils, 
invertir de manera sostenible, impulsar encara més l’economia i el 
comerç local i preservar els espais naturals del poble

La Mesa General de Negociació de 
l’Empresa Pública de Serveis de 
Paiporta (ESPAI) treballa els últims 
mesos per a elaborar el conveni 
col·lectiu de l’entitat. En la Mesa hi 
ha representació de tots els partits 
que formen part del Consell d’Ad-
ministració, i dels sindicats UGT i 
CCOO, representants de la plantilla. 
L’actual equip de govern aborda un 
dels dèficits que tenia , que 
funciona sense conveni col·lectiu des 
de 2007, quan va ser creada a inicia-
tiva del PP.  “L’absència de conveni 
col·lectiu era una situació anòmala 
més a la qual el govern d’esquerres 
de Paiporta posa solució, com tantes 
altres heretades d’etapes anteriors”, 
afirma l’alcaldessa de aiporta i pre-
sidenta del consell d’administració, 
Isabel Martín. “Treballarem colze a 
colze amb la plantilla d’ESPAI per 
a millorar la seua seguretat, per a 
regular els jornals i garantir els seus 
drets i establir obligacions de mane-
ra transparent”, conclou. 

Negociacions 
en marxa per al 
conveni col·lectiu 
d’ESPAI

Ajuntament 
i Love Cats 
renoven conveni
L’Ajuntament de Paiporta i l’Asso-
ciació Protectora d’Animals Love 
Cats han renovat per un any més el 
conveni de col·laboració que man-
tenen, i al qual el consistori destina 
1.500 euros. Aquests diners sufra-
guen accions dirigides a la protecció, 
el control i cura d’animals del carrer, 
prioritàriament, d’espècie felina; a 
professionalitzar la cura de colònies 
felines, i a desenvolupar el coneixe-
ment i la sensibilitat cap als animals.
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Nova plataforma per a 
l’administració electrònica de 
ai o a s il i eficien

El passat 4 de novembre la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Pai-
porta encetava una nova etapa amb 
la implantació del software SEDI-
PUALB@. Des de la seua implantació 
en 2011, a través de la plataforma 
e-Signa, molts dels processos admi-
nistratius de la institució s’han digi-
talitzat, eliminant bona part dels trà-
mits en paper. Una volta consolidada 
aquesta transició, l’àrea d’Innovació 
ha continuat treballant en la millora 
de les prestacions i funcionalitats de 
l’administració electrònica. 
Aquesta millora es plasma en 
aquesta nova solució creada per la 
Diputació d’Albacete, una platafor-
ma pública, oberta i que facilita la 
cooperació interadministrativa entre 
institucions.
“Han sigut setmanes molt intenses 
de treball, formació del personal i de 
preparació en l’àmbit tècnic, però 
finalment podem estar molt contents 
i satisfets de com està anant aquesta 
transició , afirma  es s ópe , 
regidora d’Innovació i Atenció Ciu-
tadana.
Els primers registres i tràmits amb 
la nova plataforma, tant presen-

cials com en línea, es realitzaven 
la mateixa setmana d’implantació 
sense cap tipus de problemes ni 
complicacions. Ara, personal tècnic 
de l’Ajuntament treballa en la migra-
ció dels antics expedients a la nova 
plataforma.
A diferència d’altres municipis, Pai-
porta serà el primer poble de l’Horta 
que funcionarà amb el catàleg 
avançat de Sedipualb@. Això vol 
dir que podrem realitzar una gestió 
completament digital de tota l’activi-
tat administrativa, com ja ho fan més 
de 250 entitats de set comunitats 
autònomes, entre les quals es troba 
la ancomunitat orta ud.
L’agència AVIVA de Paiporta treballa 
amb diferents municipis de Valèn-
cia, per tal de corregir les errades i 
informacions que falten en valencià 
de la nova plataforma electrònica. 
A més, s’ha creat un grup de treball 
interdepartamental que intercanvia 
experiències d’ús i funcionament de 
manera periòdica per tal de 
resoldre els possibles dubtes o
qüestions d’interés que puguen
sorgir amb el funcionament d’aquest 
software.

La violència masclista és una xacra 
malauradament molt estesa a les 
nostres societats i contra la qual 
hem de lluitar totes i tots junts com a 
societat, condemnant qualsevol clas-
se de conducta masclista i violenta 
i utilitzant totes les ferramentes al 
nostre abast (educació, formació, 
conscienciació…) per a combatre-la. 
Un any més, i ja van 12 edicions, 
l’Ajuntament de Paiporta, a través 
de la seua Regidoria de Cultura, fa 
públics els noms guanyadors del 
‘Premi Carolina Planells contra la 
violència de gènere de Narrativa 
Curta’, coincidint amb els actes de 
celebració del 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra la Dona. 

ntre  obres rebudes, de fins a  
comunitats autònomes i dos països 
estrangers, el relat “Dones culpa-
bles , d’ tna iró scolar, ha resul-
tat el guanyador del guardó, dotat 
amb un premi de 600 euros.

“Dones culpables”, 
obra guanyadora 
de la XII edició del 
Premi Carolina 
Planells

Paiporta té un 
web municipal 
completament 
accesible
Les persones amb diversitat funcional 
poden navegar  al web de l’Ajunta-
ment de Paiporta de manera àgil i 
senzilla, adaptada a les seues neces-
sitats, a través de l’aplicació inSuit.

és de .  persones usu ries han 
accedit al portal municipal a través 
d’aquesta aplicació, amb un total 
d’11.431 visites. 
Aquest software, incorporat per inicia-
tiva de l’ rea de odernit ació al eb 
municipal en 2018, permet navegar 
amb el teclat, amb comandaments 
vocals i sonors o amb una combinació 
visual especial, per tal de fer-la acces-
sible a tot el món.
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La quarta edició del festi-
val de narració oral Paipor-
ta ón de ontes ens ha 
acostat als mites, històries 
i llegendes de la Grècia 

antiga; també a tot un fum d’històries, 
relats i contes de pirates, viatges, fets 
quotidians i, fins i tot, eròtics, per a 
totes les edats i arribats des de tots 
els racons del món. Enguany ha sigut 

a més una edició molt especial, ja que 
ha servit d’homenatge a la memòria 
del gran mestre i amic contacontes 
Llorenç Giménez.
El festival reivindica el valor de la pa-
raula i la cultura oral. “Els contes són 
la base de la transmissió de la tradició 
oral  és al cap i a la fi d’on procedeix 
la nostra cultura.  Ens connecten amb 
la nostra pròpia història, els nostres 

sentiments i les nostres emocions”, 
afirma la regidora de ultura, aribel 
Albalat.

e la veu de fins a deu contacontes, 
iniciava aquest recorregut un pioner 
i impulsor de la tradició oral en els 
anys setanta, ep ur n. figenia 
Kakridoni representava al país convi-
dat. Tancava Arnau Vilardebò, parlant 
d’una manera molt gr fica i divertida, 
a través dels mites grecs,  de la psico-
logia humana i l’art de la seducció.

Quatre anys de Món de Contes

La Biblioteca de Paiporta es consolida 
com a espai cultural i de convivència, 
generant noves activitats i propostes 
literàries i culturals que permeten a pai-
portins i paiportines compartir activitats 
lúdiques, interessos i inquietuds.
En paraules de la vicealcaldessa i 
regidora de ultura, aribel lbalat, 
“dinamitzar la Biblioteca com a Centre 
Cultural és generar noves sinergies cap 
a un espai que normalment es visibilitza 
només com a lloc de lectura, consulta o 
préstec més individualista. Anem fent 
passos perquè a poc a poc la nostra 
Biblioteca siga un espai de Cultura amb 
majúscules, de difusió i promoció d’art, 
música, literatura, ciència, pintura, etc.”.
Com a part d’aquesta nova concepció, 
la Biblioteca ha acollit tota una sèrie 
d’activitats per a tota classe de públics 
que continuaran al llarg de l’any que 

ve i que amplien la seua oferta cultural 
a banda de la seua programació anual. 
Una d’elles va ser la commemoració del 
Dia del Llibre Valencià, amb la celebra-
ció d’una vetllada de lectura col·lectiva 
a càrrec de dones escriptores valencia-
nes. “Les propostes que plantegem des 
de l’àrea de Cultura busquen treballar 
diversos temes i aspectes al mateix 
temps. Amb aquesta iniciativa de ‘Veu 
de Dona’ recolzem i donem visibilitat als 
llibres escrits en valencià, però també, 
i molt especialment, reconeguem la 
figura de les dones escriptores, que 
encara ocupen un espai molt reduït al 
món editorial, incorporant la igualtat de 
manera transversal a aquesta activitat”, 

explica la vicealcaldessa. Un altre cicle 
recent que tindrà continuïtat en 2020 és 
el que uneix als llibres i la literatura amb 
altres alternatives culturals com música, 
degustacions o tasts. 
Pel que fa als tallers, seminaris i activi-
tats habituals, hem de parlar del Club 
de Lectura, un renovat espai de trobada 
de persones interessades per la lectu-
ra, dinamitzat per Carmen Navarro. El 
públic més menut també compta amb el 
seu espai per a descobrir els llibres en la 
Colla de Lletres, amb Eva Andújar. Per 
a aprendre a declamar en públic i con-
trolar el to i la projecció de la veu Vicent 
Camps ens porta l’Aula de la Paraula a 
la Sala de Conferències de l’Auditori.

Aquesta antiga fàbrica de rajoles i 
teules és un espai per a recordar i 
conéixer el nostre patrimoni, un museu 
etnològic que ens parla de com eren 
paiportins i paiportines, quines eren les 

nostres tradicions o costums; la nostra 
història, en definitiva. erò el useu 
de la Rajoleria no només és un lloc 
museològic, sinó també un dinamitza-
dor de la cultura de Paiporta, especial-
ment per a acostar-la als més menuts 
i menudes. Els tallers, visites guiades 
i exposicions temporals, així com la 
permanent, permeten a l’alumnat dels 
diferents centres docents aprendre per 
exemple a fer estampació fotogr fica 
en roba, a treballar la ceràmica o a 
tractar el disseny floral.  

Formació i 
diversió al Museu 
per a les escoles 
de Paiporta

Cultura 
inquieta a 
la Biblio
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Un pressupost social que aposta per la 
lluita contra el canvi climàtic

Sobre la base del treball portat a 
terme des de 2015, l’equip de govern 
de Paiporta presentarà el pressupost 
per a 2020. En xifres, el compte mu-
nicipal ascendeix a 15.900.294,73, el 
que suposa 1,2 milions més que els 
últims aprovats, l’any 2018. Degut 
sobre tot a l’actualització de salaris 
i a la contractació de més personal 
per a millorar els serveis a la ciuta-
dania, així com a una previsió d’in-
gressos major per la bona marxa de 
l’economia, els comptes municipals 
s’incrementaran un 8,42%.
Aquest augment del pressupost es 
produeix mantenint el deute a zero, 
amb el període mitjà de pagament 
a proveïdors en xifres rècord, i amb 
les partides destinades a l’atenció de 
l’emergència social intactes després 
de l’espectacular increment de més 
d’un 60% iniciat l’any 2016, i que 
s’ha consolidat any rere any, mante-
nint els 335.000 euros de 2018. 
És a dir, sobre la prioritat establerta 
d’augmentar els recursos destinats 
a atendre aquelles persones més 
necessitades, l’equip de govern 
format per Compromís i PSPV-PSOE 
continua afegint més personal, més 
serveis, més programació cultural 
i de joventut, una major aposta per 
la creació d’ocupació i per la capa-

citació de les persones amb dificul-
tats d’inserció laboral, així com per 
l’educació. 

Emergència climàtica
Els comptes per a 2020 estan, a més, 
en plena sintonia amb la declaració 
d’emergència climàtica a Paiporta, 
aprovada al setembre. Així, es des-
tinaran 131.000 euros a programes 

de sensibilit ació i eficiència me-
diambiental, entre els quals n’hi 
haurà un destinat a implementar el 
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
(PMUS), que posa en el centre de les 
polítiques urbanístiques a les 
persones i suposa una aposta per la 
reducció d’emissions i la construcció 
d’una ciutat més amable. 
L’Ajuntament també impulsarà, en 
aquest sentit, plans de millora de 
les vies públiques, un pla de l’arbrat 
enfocat a conservar i incrementar 
el patrimoni arbori de Paiporta i 

un programa d’estalvi energètic en 
l’enllumenat de vies, places i carrers. 
Així mateix, hi haurà pressupost per 
a impulsar mesures com el canvi 
dels cotxes de la Policia Local a la 
tecnologia híbrida i 100% elèctrica 
que, tot i suposar inicialment un 
cost major, a la llarga estalvien en 
combustible i, sobretot, redueixen 
les emissions de CO2. 
Per partides, l’augment més espec-
tacular del pressupost serà per a 
Joventut, que tindrà un 93% més de 
fons per a portar a terme activitats. 
Els comptes preveuen un increment 
del 47% en programes mediambien-
tals i de sensibilit ació, fins arribar 
als 131.000 euros. L’increment per a 
promoció cultural augmentarà un 
10%, i per a programació, pujarà un 
34%, mentre que per a programes 
per a Persones Majors i Benestar 
Social la pujada serà del 7,5%. 
També és remarcable el manteni-
ment de les subvencions a entitats i 
associacions que hi havia al 2018, 
a les quals se sumen  InterAMPA,
l’Associació de les Festes de Sant 
Francesc i una nova Associació de 
Mestresses de Casa, així com l’in-
crement en la subvenció a l’Associa-
ció de Comerç Local, que passa de 
2.000 a 5.000 euros.

El govern municipal porta al ple uns comptes de 15.900.294,73€, amb un increment del 8,42% i 1,2 milions. El 
deute es manté a zero i destaca el creixement en Joventut i programes per a la sostenibilitat. “Adoptarem 
mesures valentes per a lluitar contra el canvi climàtic”, avança l’alcaldessa i regidora d’Hisenda, Isabel Martín

L’Associació de 
Comerç Local veurà 
duplicada la seua 
subvenció
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“Les prioritats són la justícia 
social i el medi ambient”

El pressupost per a 2020 consolida les 
polítiques progressistes i de rescat de 
persones encetades al 2015, i gira recur-
sos cap a iniciatives de conscienciació i 
protecció del medi ambient, “que són 
fonamentals per a combatre els efectes 
de canvi climàtic”, explica l’alcaldessa i 
regidora d’Hisenda, Isabel Martín. “El 
temps se’ns acaba, i des de l’administra-
ció hem de fer tot el possible per donar-li 
la volta a la situació”, conclou. Més enllà 
de les línies mestres dels comptes per al 
2020, Martín destaca l’increment d’un 
20% (335.000 euros més) del pressupost 
d’ESPAI: “L’empresa de serveis 
necessitava una espenta de personal per 
a millorar la neteja, i per a augmentar la 
qualitat de la gestió. Amb uns comptes 

públics sanejats, es pot fer”. “Gràcies a 
l’estalvi energètic i a la bona gestió 
podrem destinar més recursos a 
programes tan necessaris com l’atenció a 
persones majors i amb dependència, així 
com a tallers per a elles i ells”, explica la 
vicealcaldesa, Maribel Albalat. 
“En cultura augmentarà el pressupost, 
demostrant així amb fets la nostra volun-
tat d’ampliar el ventall de propostes per 
a incloure a tots i totes en la programació 
i activitats lúdiques i culturals. Una altra 
de les partides més importants i que aug-
menta és la destinada al capital humà, a 
les persones que formen el personal 
municipal. Sense elles, aquesta institució 
no funcionaria, per això no podem ni 
volem descuidar-les”, afegeix Albalat.

Més persones, més serveis 
Bona part de l’increment en 
el pressupost es destinarà a la 
contractació de més personal, 
que s’ha produït els últims anys 
i continuarà al 2020 i durant la 
legislatura. Prompte arribarà 
una nova enginyera o enginyer, 
així com un assessor o assessora 
jurídica per a Benestar Social. 
Així, es comença a revertir la 
manca de personal de l’Ajunta-
ment, agreujada per les retalla-
des del govern del PP arran de 
la crisi, i que afectaren a àrees 
sensibles com Benestar Social. 
Els comptes per a 2020 són, en 
definitiva, els de la continu tat 
en les polítiques d’atenció a les 
persones amb dificultats, i amb 
la justícia social com a objectiu. 
Incorporen, a més, la perspectiva 
mediambiental com un compro-
mís inajornable per a cuidar el 
planeta. El pressupost es portarà 
a terme, a més, amb els impos-
tos municipals congelats des 
de 2015, els comptes sanejats i 
sense deute amb els bancs. 

Els impostos 
estan congelats, 
els comptes es 
troben sanejats i 
el deute amb els 
bancs és 0

L’alcaldessa, Isabel Martín, subratlla el manteniment de les polítiques 
socials encetades al 2015 i destaca l’increment de l’aportació a ESPAI
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Més cursos 
de monitor de 
menjador

Durant els mesos de gener i febrer, 
la Regidoria d’Economia, Ocupació 
i Comerç tornarà a oferir cursos de 
monitor o monitora de menjador, 
davant la gran acollida de les últimes 
edicions. Així mateix, tornarà a pro-
gramar formacions per a obtindre el 
carnet de manipulador d’aliments i 
carretoner o carretonera. L’objectiu 
d’aquestes formacions gratuïtes són 
millorar les possibilitats de trobar 
ocupació de les persones que estan 
en l’atur. 

La Regidoria d’Economia multiplica 
l’oferta davant la gran acollida 
d’aquesta i altres formacions

La inversió en tallers 
d’ocupació augmenta en 
300.000 euros al 2019

16 incorporacions 
a l’Ajuntament

Un total de 16 persones s’han incor-
porat a la plantilla de l’Ajuntament 
gràcies a diferents programes de 
foment de l’ocupació. D’una banda, 
12 joves han entrat en diferents de-
partaments gràcies a Avalem Joves, 
mentre que altres quatre treballa-
dors i treballadores també s’han 
sumat al personal de serveis i la 
brigada d’obres a través del progra-
ma d’iniciativa social Emcorp. 

La Regidoria d’Economia, Ocupa-
ció i Comerç invertirà un total de 
696.164,40 euros més en tallers 
d’ocupació al 2019, una xifra que 
augmenta 296.504 euros respecte 
dels recursos destinats al 2018. 
Aquest espectacular increment per-
metrà consolidar la formació actual, 
dividida en atenció sociosanitària al 
domicili, que compta amb un altíssim 
índex d’inserció laboral; informàtica, 
en les vessants de disseny web i pro-
gramació; i administració i atenció 
al client. Al mateix temps, l’augment 

de la subvenció permetrà ampliar  
en  les persones benefici ries per 
als programes, que començaran a 
finals d’aquest mes de desembre. 
Aquestes accions formatives combi-
nen l’aprenentatge i l’increment de 
la taxa d’ocupabilitat de l’alumnat 
amb la percepció d’un sou durant el 
temps en què es troben realitzant 
els tallers. Així, mentre adquireix 
coneixements, l’alumnat disfruta 
d’un salari que permet centrar-se en 
l’aprenentatge d’habilitats fonamen-
tals en el seu futur laboral. 

Comença l’obra 
del transformador 
del Mercat 
Les obres per a dotar el Mercat 
municipal de transformador elèctric, 
un defecte de construcció provinent 
de 2014, comencen en breu, després 
que s’hagen signat tots els permisos 
per a portar a terme l’actuació. 

Inscripció rècord 
de comerços en el 
Tren de Nadal
Un total de 80 comerços paiportins 
s’han sumat a la campanya del Tren 
de Nadal, que recorrerà els carrers 
del poble entre els dies 26 i 29 de 
novembre. En la passada edició, la 
campanya, que té com a objectiu 
incentivar el consum als negocis de 
proximitat, va comptar amb 50 punts 
de distribució dels tiquets. El llistat 
es pot consultar al web paiporta.es/
trendenadal. Per a guanyar un viatge 
en el tren, tan sols cal comprar a 
algun dels 80 comerços adherits, 
a més de qualsevol de les parades 
del mercat municipal, que també hi 
participen.



>> El nostre poble <<  | 15

Vil·la Amparo acollirà 
un Centre de Dia
Vil·la Amparo acollirà un centre de 
dia. La casa de propietat municipal 
afronta l’últim tram de la rehabilita-
ció amb una inversió d’1,2 milions 
d’euros procedents dels 7,1 del 
romanent positiu de Tresoreria. L’al-
caldessa de Paiporta, Isabel Martín, 
i el regidor de Benestar Social, Rafa 
Gadea, s’han reunit recentment amb 
el director general d’Infraestructu-

res de Serveis Socials, Enric Juan, 
per a estudiar la forma de construir 
i mantindre el centre. er fi podrem 
donar-li s a un edifici emblem tic, 
i dedicar-lo a la gent que més ho 
necessita i a les seues famílies”, va 
explicar Isabel Martín.  Per a Gadea, 
l’edifici amplia i dignifica l’atenció 
a les persones, un dels reptes de la 
present legislatura”.  

El regidor de Benestar Social, Rafa 
Gadea, i el responsable d’Educació, 
Alejandro Sánchez, s’han reunit amb 
les direccions dels instituts paipor-
tins per a presentar-los els serveis 
que ofereix l’Ajuntament amb 
l’objectiu de previndre situacions de 
desprotecció i desigualtat per raons 
de gènere. 

La intervenció té com a eix fona-
mental donar una resposta integral 
i multidisciplinar per a la prevenció, 
la intervenció i la protecció dels i 
les joves davant de situacions de 
vulnerabilitat, risc o desempara-
ment, i de prevenció de situacions de 
desigualtat de gènere i lluita contra 
la violència masclista.

Benestar Social presenta els 
programes de prevenció als IES

Dins dels Plans Municipals de Salut 
i d’Inclusió Social, s’ha constituït 
la Mesa Intersectorial de Salut, òr-
gan amb participació de diferents 
actors municipals com centres 
educatius, tècnics municipals i 
associacions que s’ha d’encarregar 
d’elaborar polítiques que promo-
guen hàbits de vida saludables.

Naix la Mesa 
Interectorial de 
Salut

Ha començat una nova edició del 
curs gratuït de cuidadores i cuida-
dors no professionals, promogut per 
la Regidoria de Benestar Social. La 
formació ofereix coneixements per a 
fer-se càrrec de persones en situació 
de dependència. En la inauguració 
del curs també es varen entregar els 
diplomes de la passada edició. 

Comença el curs 
de cuidadores i 
cuidadors

La Regidoria de Benestar Social, 
Sanitat i Salut ha augmentat en 
100 places els Tallers per a l’Enve-
lliment Actiu, activitats gratuïtes 
que tenen com a objectiu promou-
re l’activitat física i mental de la 
gent major. ixí, s’ha arribat fins a 
les 490 places en les cinc activi-
tats: ball, artteràpia, memòria, 
informàtica i ioga.

100 places 
més als tallers 
d’envelliment 
actiu
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Reconnectar, reactivar i 
regenerar Paiporta

La infància ha parlat. Durant els úl-
tims 9 mesos, més de 230 xiquetes i 
xiquets han treballat de manera con-
junta per a extraure el punt de vista 
de la infància sobre les necessitats i 
fortaleses amb què compta Paiporta. 
Aquest treball s’ha plasmat en un 
informe de més de 100 pàgines, un 
documental i una exposició, que es 
pot visitar al Museu de la Rajoleria. 
L’informe està disponible al web 
paiporta.es/infanciaambpaiporta 
per a que tota la ciutadania el puga 
consultar.
Les conclusions són clares: Paipor-
ta necessita reconnectar els seus 
espais clau, reactivar-los i regene-
rar-los. Les xiquetes i xiquets, a més, 
reclamen nous espais per a jugar 
més enllà de les places amb jocs in-
fantils i el poliesportiu municipal que 
és, de llarg, l’espai més valorat. Les 
criatures del poble apunten, a més, 
al barranc de Xiva com una àrea a la 
qual es pot treure molt de partit.
De l’anàlisi de necessitats es des-
prén que Paiporta necessita també 
reactivar-se, en el sentit de pro-
moure l’ús d’infraestructures que 

es troben infrautilitzades. Es tracta 
d’equipaments que ofereixen possi-
bilitats, però que no es fan servir su-
ficientment, o amb la intensitat que 
permeten. Per últim, i dins d’aquest 
resum, Paiporta necessita regene-
rar-se, és a dir, buscar nous usos per 
a equipaments i estructures anti-
gues, reinventar-se per a aprofitar al 
màxim les seues possibilitats.
En l’acte de presentació d’’Infància 
amb Paiporta’, varen aportar la seua 
experiència l’arquitecte valencià 
expert en urbanisme participatiu, 
Arnau Boix, de l’equip guanyador 
del concurs internacional per a 
reformar La Rambla de Barcelona, 
i Marta Murciano, exdirectora del 
CEIP Ciutat de Cremona d’Alaquàs. 
El treball de disseny urbanístic 
participatiu amb les comunitats 
educatives paiportines continuarà en 
els pròxims mesos amb el repte de 
dissenyar ‘Camins educatius’, és a 
dir, rutes escolars segures per a que 
les xiquetes i xiquets acudisquen als 
centres sols, a peu o amb mitjans 
de transport sostenibles, i amb total 
seguretat.

Il·lustració de l’informe amb el resultat del procés 
participatiu ‘Infància amb Paiporta’, que es pot consultar 
complet al web paiporta.es/infanciaambpaiporta

“Incorporarem 
les demandes a 
l’acció política”
Durant la presentació de l’informe, 
l’alcaldessa de Paiporta, Isabel 

artín, va afirmar que el govern 
incorporarà “les demandes de la 
infància de Paiporta a les polítiques 
municipals, tant les que es des-
prenen d’aquest informe com les 
que s’elaboren en el futur. Aquest 
treball no es quedarà en un ca-

laix. Fins ara, s’havia ignorat a les 
xiquetes i xiquets com a part de la 
ciutadania; elles i ells no són el fu-
tur, són el present del nostre poble, 
i les seues aportacions ens donen 
una perspectiva inèdita que hem 
de tindre en compte , va afirmar la 
dirigent paiportina, que va agrair 
a les xiquetes, xiquets, famílies, 
comunitats educatives i tècniques 
i tècnics municipals la seua parti-
cipació en un document que “farà 
una Paiporta millor”.

‘Infància amb Paiporta’, el projecte d’Urbanisme i Educació coordinat 
per l’estudi d’arquitectura Nadal Villena, revela el diagnóstic de xiquetes 
xiquets i joves sobre el poble, i la seua projecció per al futur
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Naix #MocadoràFest, la 
festa infantil de les arrels

La plaça 3 d’Abril de Paiporta va 
acollir la primera edició del #Moca-
doràFest, el festival infantil i de rei-
vindicació de les arrels valencianes 
impulsat per l’Agència de Promoció 
del Valencià AVIVA per a celebrar el 
9 d’Octubre. Centenars de xiquetes 
i xiquets varen prendre part en les 
activitats del festival, enfocades al 
coneixement de tradicions valencia-
nes com la dansa o els jocs tradicio-
nals de la terra.
L’esdeveniment va començar amb la 
cercavila de cabuts del Grup de Dan-
ses de ant oc, que varen desfilar 
acompanyats de música de tabal i 

dol aina fins a la pla a  d’ bril. llí 
esperaven jocs tradicionals valen-
cians com les birles, el sambori o la 
corda, entre d’altres. Seguidament, 
va actuar la companyia La Banda 
del Drac i amb l’espectacle ‘La 
Festa del Rei’, mescla de llegendes 
tradicionals valencianes i músiques i 
cançons infantils de sempre. 
AVIVA Paiporta va obsequiar als i les 
assistents amb el típic massapà de la 
mocadorà, el regal entre enamorats 
valencians i valencianes amb motiu 
de Sant Dionís, a més de regalar 
unes bosses desplegables amb forma 
de fruita.  

aiporta bonifica un  les taxes 
per llicències d’obres destinades a 
millorar l’accessibilitat i eliminar ba-
rreres arquitectòniques en finques i 
vivendes particulars. La proposta de 
la Regidoria d’Hisenda es va aprovar 
en el ple de setembre. 

Bonificacions del 
95% per a obres 
d’accessibilitat

L’escriptora, editora i educadora 
Rosa Serrano va signar en el llibre 
d’honor de l’Ajuntament de Paiporta, 
com a mostra de reconeixement del 
poble cap a una de les seues figu-
res més destacades. Convidada per 
l’alcaldessa, Isabel Martín, i la resta 
de l’equip de govern, Serrano va 
presentar també les seues memòries, 
titulades ‘Les petjades del temps’, a 
la Biblioteca Pública Maria Moliner.
“Rosa és un orgull per a tot el poble 
de Paiporta, i la seua trajectòria és la 
d’una dona lluitadora i compromesa, 
precursora de la cultura, la llengua 
i l’ensenyament en valors, per això 
hem volgut oferir-li un reconeixe-
ment”, va explicar l’alcaldessa, 
Isabel Martín.

Rosa Serrano 
rep un merescut 
homenatgeL’Agència de Promoció del Valencià AVIVA Paiporta promou el festival 

per a celebrar el 9 d’Octubre. amb una estrena multitudinària
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Naix Interampa Paiporta, nova 
associació per l’àmbit educatiu

Amb la inquietud de millorar els ser-
veis que les AMPAs presten a la comu-
nitat educativa, naix la idea d’unir-nos 
totes les AMPAs dels centres educa-
tius de Paiporta: CEIP Jaume I, CEIP 
L’Horta, CEIP Lluís Vives, CEIP Ausiàs 
March, CEIP Rosa Serrano, col·legi La 
Immaculada, IES Andreu Alfaro i IES 
La Sénia. Constituïm així la Federació 
Interampa.
Fa uns anys alguns companys i com-
panyes van començar a treballar en 
un projecte similar i seguint aquells 
passos hem consolidat eixe projecte 
per a fer realitat la constitució d’una 
Federació.
Els nostres objectius són millorar 
els serveis que presta cada AMPA, 
aprofitant la unió de tots els recursos. 
Buscarem la sinergia de manera que 
puguem oferir activitats extraesco-
lars, tallers a famílies, cursos i xarra-
des a pares i mares i qualsevol altra 

activitat que es plantege.
Volem representar a tota la comunitat 
educativa. És un objectiu prou ambi-
ciós, perquè parlem de més de 2400 
famílies escolaritzades. En qualsevol 
cas, volem fer front comú i buscar 
beneficis juntament amb els comer os 
de Paiporta.
Hem hagut de treballar moltes hores, 
a més de les que dediquem en les 
nostres pròpies AMPAs, en aquest 
projecte Interampa. Però ho hem fet 
amb molta il·lusió i ganes de fer  tirar 
avant aquesta Federació. Volem dur 
a terme aquesta realitat d’Interampa  
Paiporta i aportar a la nostra locali-
tat aquest organisme nou que lluite 
pels interessos de tota la comunitat 
educativa.
A més, hem comptat amb el suport 
incondicional de l’Ajuntament de 
Paiporta, de cadascun dels nostres 
centres escolars i de totes les famílies 
associades, que en les assemblees de 
cada centre heu donat el vistiplau al 
projecte. Gràcies per la vostra con-
fian a a tots i totes. sperem conti-
nuar comptant amb aquest suport tan 
necessari per al bé de l’educació.

Les famílies que formen les 
diferentes AMPAs del centres 
docents de Paiporta han decidit 
sumar forces i unir-se per formar 
una gran associació educativa en 
favor de l’estudiantat paiportí

Paiporta s’associa

L’Horta             
M. Angel Ortiz

Jaume I       
Daria Zorrilla

Lluís Vives 
Montserrat  
Baldomero

Ausiàs March 
Ana Tudela

Rosa Serrano 
Rafael Ramos

La Inmaculada 
Juana Martínez 

Andreu Alfaro   
Yolanda 
Fernández

La Sénia      
Mª José Cortijo

Presidència dels huit AMPAs del 
centres educatius de Paiporta:
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Espanya, Noruega, Turquia, Itàlia, Ale-
manya i Portugal són els sis països que 
treballaran durant els pròxims dos anys 
en el  projecte sobre ecologia ‘Creating  
Eco-Friendly Citizens’.
L’objectiu d’aquesta iniciativa, en què 
participa l’IES Andreu Alfaro de Paipor-
ta, és conscienciar sobre  la problemàti-
ca del canvi climàtic i educar ciutadans 
i ciutadanes responsables amb el Medi 
Ambient, a més de treballar la convivèn-

cia, l’aprenentatge cultural i el lingüístic.
Per la seua banda, l’IES La Sénia està 
treballant en el projecte ‘Guide the gui-
de’, que treballa amb altres centres de 
Croàcia, Portugal, Itàlia i Romania per 
millorar la implicació i motivació dels i 
les adolescents en visites culturals i l’ac-
tivitat museística escolar. Participen uns 
37 alumnes i 7 membres del professorat 
de la Sénia que en març de 2021 faran 
d’amfitrions amb la resta de pa ssos.

Alumnat de primària dels CEIPs 
Lluís Vives i Jaume I han visitat les 
instal·lacions municipals per apren-
dre el funcionament de la política 
local.  l’oficina nica han après que 
l’administració treballa de manera 
electrònica per a estalviar recursos i 
reduir l’ús de paper. Al saló de plens 
municipals han plantejat algunes 

qüestions a part de l’equip de govern. 
“Aquesta iniciativa, que ja és una ha-
bitual en la relació entre l’Ajuntament 
i els nostres col·legis, permet als més 
menuts i menudes anar coneixent 
l’administració pública de manera lú-
dica i pedagògica”, explica el regidor 
d’Educació, Alejandro Sánchez.

L’escola s’acosta a la política local 
amb la visita a l’Ajuntament

El CEIP L’Horta organitzava una 
cursa de 421 metres i 95 centí-
metres com a part de la iniciativa 
educativa per a escolars en la 
qual participen, organitzada per 
la Marató de València. Alumnat de 
tots els cicles d’infantil i primària, 
professorat i famílies,  han parti-
cipat al Camp del Terrer en nou 
curses en un matí lúdic i festiu. El 
‘El Maratón al Cole’ ha omplit  el 
centre d’activitats culturals, lúdi-
ques i esportives vinculades amb 
la formació en valors i hàbits de 
vida saludables.

L’Horta corre la seua pròpia Marató de València 

Els centres 
docents de 
Paiporta 
encapçalen 
diversos 
projectes 
d’innovació 
educativa

Els instituts paiportins s’impliquen 
en projectes europeus

La Conselleria d’Educació conce-
deix 21.600€ per a la realització 
de projectes al capdavant de la 
innovació i la investigació educati-
va a set dels huit centres docents 
de Paiporta. “Hem de parlar de la 
proactivitat i el dinamisme dels 
equips docents i del nostre alum-
nat. Podem sentir-nos molt orgullo-
sos , afirma el regidor d’ ducació. 
Els projectes són: “Cor i Big Band 
a La Sénia”; “+Paraules –Pan-
talles”, La Sénia; “Patis actius”, 
Andreu Alfaro; “Som Escola”, Lluís 
Vives; “Responsabilitat compar-
tida, convivència positiva”, Rosa 
Serrano; Express arts”, La Inma-
culada, i «El nostre pati és particu-
lar», L’Horta.
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Va ser un corrent d’aire fresc, una xicoteta 
revolució per a Paiporta!
Era 1937. En plena Guerra Civil 
arribaven a Paiporta des de Madrid 
part de les xiques de la Residència de 
Senyoretes. Una volta instal·lades a la 
seua nova seu, a l’Hort de les Palmes, 
passaren a ser el Grup Femení de la 
Residència d’Estudiants, nom més 
adequat als temps: educació en clau 
obrera, amb xiques arribades de fà-
briques i tallers que tenien l’oportuni-

tat d’estudiar en un ambient cultural-
ment enriquidor, becades per l’Estat.
Fins al 1939 l’Hort de les Palmes i 
Paiporta es convertien en seu d’una 
educació basada en el respecte, la to-
lerància i la llibertat; valors humanistes.
Molts anys després hem pogut 
conéixer els noms i algunes de les 
històries de moltes de les dones que 
habitaren i transitaren per l’Hort de 
les Palmes: residents, professores, 
personal auxiliar i veïns i veïnes que 
portaven la llet, el berenar o, fins 
i tot, dels xiquets que espiaven a 
través d’un forat eixes noves siluetes 
en banyador que gaudien entre crits 
a la piscina. Eren xiques humils, res 
a veure amb les acomodades que 
s’havien educat a la Residència que 
obria a Madrid María de Maeztu allà 
per 1915. Es relacionaven amb la 
gent del poble, anaven al cinema mut 
amb pianista de la plaça Cervantes 
o a prendre xocolate als cafés locals.
Teresa Andrés Zamora, Encarnación 
Fuyola Miret, Ernestina González 
Rodríguez, Pilar de Bulnes Martínez,  
Regina Lago o María Luisa García 
Trebiño eren alguns dels seus noms.
El trasllat de la residència a terres 
valencianes posà en relleu el paper 
pioner de la dona en l’educació en 
igualtat i l’apoderament, avanços 

republicans truncats per la victòria 
del franquisme. L’Hort les va donar 
visibilitat i encara que escandalitzà 
en un primer moment a la població 
paiportina, a poc a poc les van anar 
acceptant. Dones autònomes, inde-
pendents, amb autoritat I una estè-
tica moderna que s’implicaren en la 
vida política de l’època, participaren 
d’eixa cultura i intel·lectualitat que a 
poc a poc les arrabassaren però que 
varen sacsejar consciències. 

L’Hort de les Palmes, residència per a dones 
obreres a la Guerra Civil
Paiporta va acollir entre 1937 i 1939 l’antiga Residència de Senyoretes de María de Maeztu en ple conflicte bèlic

#DescObrimPaiporta

Imatges extretes del llibre de Cristina Escrivà 
“Dones plenes de somnis”

Imatge de l’Hort de les Palmes en l’actualitat
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Paula Temina, Sheila Simó i Laia 
Portillo, millors esportistes locals
La Gala de l’Esport ompli L’Auditori Municipal de reconeixement als i les esportistes locals i al paper inclusiu 
de la pràctica esportiva. Un total de 19 clubs i entitats atorguen reconeixements anuals als seus membres

L’Auditori Municipal es va omplir en 
l’edició 23 de la Gala de l’Esport, 
que va reunir una vintena de clubs i 
centenars d’esportistes. Les entitats 
participants varen entregar els seus 
premis anuals a membres destacats, 
mentre que l’Ajuntament va nomenar 
les millors esportistes de l’any, i va 
repartir diplomes de reconeixement i 
premis institucionals. 
La taekwondista Paula Temina va ser 
nomenada millor esportista local de 
l’any major de 16 anys gràcies a la 
seua cinquena posició en el Campio-

nat d’Europa d’Orpesa, així com per 
la medalla d’or en l’Open Internacio-
nal d’Alacant. Altra taekwondista, 
Laia Portillo, plata en el mateix cam-
pionat d’ rpesa, i la ballarina de fit 
kid, Sheila Simó, plata europea en la 
disciplina, foren nomenades millors 
esportistes menors de 16 anys.
A més, l’Ajuntament, a través del 
Servei Municipal d’Esports, va entre-
gar diplomes de reconeixement a les 
esportistes majors de 16 anys Blanca 
Luna Sánchez i Marta Fernández 
González, del Club Taekwondo 

PIAAM Paiporta, i Adrián Blesa Mo-
reno, del Club d’Espeleologia l’Hor-
ta. Així mateix, també foren recone-
gudes i reconeguts amb diplomes 
Lucía Alapont, del Club Patinatge de 
Velocitat, Andrea Tarazona, del Club 
de Patinatge Artístic, Irene Orte-
ga, del Club Espeleologia l’Horta, 
David Poveda, del CD Carmen López 
Molina, i Álvaro Córdoba, Alejandro 
Morcillo, Iván Lysenko i Nerea Porti-
llo, de PIAAM Paiporta.
La gala d’enguany va girar al voltant 
del poder integrador i inclusiu de la 

L’alcaldessa, Isabel Martín, Paula Temina, Sheila Simó, Laia Portillo i la regidora, Marian Val. Un moment de l’espectacle acrobàtic de la gala.
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El nadador Albert Mateu, amb la 
regidora Chelo Lisarde.

Pau Alabau i el seu germà, amb la 
regidora d’Economia, Beatriz Jiménez.

La patinadora Lucía Alapont, 
amb la regidora Mati Cardos.

La Unió Ciclista Paiporta, amb la regidora 
de Cultura, Maribel Albalat.

pràctica esportiva. De fet, el lema de 
l’esdeveniment fou ‘Junts superem 
barreres’, i en aquest sentit es varen 
pronunciar les autoritats presents, és 
a dir, l’alcaldessa de Paiporta, Isabel 
Martín, i la regidora de Joventut i Es-
ports, Marian Val, que varen enaltir 
aquest valor inclusiu de la pràctica 
esportiva. 

D’altra banda, l’Ajuntament va en-
tregar els guardons institucionals a 
diferents esportistes com Lucía Ala-
pont, del Club Unió Ciclista Paiporta, 
Albert Mateu Planells i el paratriat-
leta Pau Alabau, per la seua constàn-
cia, per la capacitat de superar-se 
dia rere dia, en cada entrenament, i 
per la seua millora contínua.

La piscina coberta de Paiporta ja es 
troba a ple rendiment després de 
concretar una inversió que ascendeix 
a 1,2 milions d’euros. Les millores 
s’han repartit en elements com una 
aposta per l’eficiència energètica de 
la maquinària de climatització i el 
sistema d’energia solar i filtració, la 
renovació total d’equipament fitness, 
wellness i maquinària del gimnàs, el 
sòl de parquet, la pintura general de 
tota la instal·lació d’acord amb els 
colors corporatius de la piscina, i les 
tasques anuals de mantenimentt.

Inversió d’1,2 
milions en la 
millora de la 
piscina coberta

La Regidoria de Joventut i Esports 
ha impulsat la implantació del pro-
grama d’intervenció socioeducativa 
Saó, que té com a eix transversal les 
relacions sanes. Improvisació teatral, 
educació emocional, cinema i valors, 
tallers de gestió de l’estrès o preven-
ció de consum de drogues també en 
formen part.

Joventut 
fa ‘Saó’ als 
instituts
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Grup de cuidadores i cuidadors: 
L’oxigen del suport mutu

Ocupar-se d’una persona en situació 
de dependència és un dels reptes més 
durs que es pot afrontar. La càrrega 
emocional de vore un ésser estimat 
que ja no es pot valdre per si mateix 
se suma a les obligacions del dia a dia 
i, en moltes ocasions, les cuidadores 
i cuidadors (quasi sempre, dones), es 
veuen sotmeses a un estrès i una priva-
ció de benestar amb risc per a la salut. 
Per això, l’Ajuntament de Paiporta pro-
grama anualment cursos de cuidadores 
i cuidadors no professionals on, a més 
de transmetre saber tècnics i de cures 
sanitàries bàsiques, també ofereix 
assessorament psicològic. 
La Regidoria de Benestar Social, a més, 
ha anat un pas més enllà, i ha estimulat 
el naixement d’un grup autònom, for-
mat per alumnat del curs, que suposa 
una xarxa de suport per a les cuida-
dores i cuidadors, una vegada ja han 
adquirit els coneixements necessaris.
“Per a nosaltres, el grup és importan-
tíssim. Sempre els ho diguem al perso-

nal tècnic municipal que ens ha ajudat 
a formar-lo: que ens han donat les fe-
rramentes i les rajoles, i nosaltres hem 
constru t un edifici que ens protegeix . 
Parla Aurora Velasco, membre del grup 
que es reuneix periòdicament a l’espai 
Paiporta Conviu, on es troben, compar-
teixen experiències, fan risoteràpia, 
artteràpia i altres tipus de tallers.
Un gest senzill com riure’s és un pas 
endavant important. Parlar, compartir 
experiències i sabers, tindre algú que 
t’entén, són altres vàlvules d’escapa-
ment fonamentals. “Hem establert un 
vincle entre nosaltres que ens és de 
moltíssima utilitat , continua urora. 
En són una vintena, amb majoria de 
dones però amb una presència cada 
vegada més notable d’homes, i fins i 
tot han creat un grup de Whatsapp 
on cada dia busquen i presten ajuda, i 
on es donen el ‘bon dia’ i la ‘bona nit’, 
cada dia i cada nit. Els seus familiars 
pateixen les problemàtiques més 
diverses, i tenen diferents edats. “Ens 

ajudem, ens donem consells i suport 
i ens orientem sobre medicaments o 
tècniques , explica urora. 
També queden per a esmorzar, o 
realitzen visites guiades al Museu de 
la ajoleria. ón, al cap i a la fi, un an-
tídot contra l’estat baix d’ànim, contra 
la soledat de la cuidadora i el cuidador, 
contra la incomprensió. Una ferramen-
ta de desconnexió i apoderament, un 
exemple de resiliència i un baló d’oxi-
gen que, en tan sols un parell d’anys, 
s’ha convertit en imprescindible per a 
totes ells i elles.  “Estem molt agraïdes 
a l’equip de la Regidoria de Benestar 
Social, perquè ara sabem que no estem 
soles, que hi ha altra gent que té els 
mateixos problemes que nosaltres, i 
que ens poden ajudar a trobar solu-
cions en moments complicats , conclou 
Aurora, que anima a les persones que 
es troben en la mateixa situació a 
unir-se al grup. Qui estiga interessat o 
interessada, es pot acostar al departa-
ment de Benestar Social.

La formació gratuïta per a persones al càrrec de dependents desemboca en un grup que s’ha 
convertit en fonamental per al benestar d’aquelles i aquells que s’ocupen d’un familiar

Una part del grup de cuidadores i cuidadors, que es reuneixen periòdicament a l’espai Paiporta Conviu.
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Un 25N d’apoderament 
i centrat en els joves

Les activitats pel 25N, Dia Inter-
nacional Contra la Violència Mas-
clista, s’han centrat en tres fronts: 
D’una banda, les múltiples accions 
a centres educatius i destinades a la 
joventut en general, com a garantia 
d’un futur encaminat a la igualtat. I 
d’altra, amb missatges clars, expres-
sats en l’acte institucional que va 
congregar centenars de persones a 
l’esplanada de l’Ajuntament: L’ape-

l·lació al paper dels homes com a 
peça fonamental per a acabar amb 
una xacra que, sols enguany, ha 
suposat l’assassinat de més de 50 
dones, xiquetes i xiquets, i d’altra, 
la denúncia del negacionisme del fe-
nomen com un nou aliat del masclis-
me. Exposicions, xarrades i tallers 
oberts i per a escolars i adolescents 
han completat la programació de la 
Regidoria d’Igualtat. 

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajun-
tament de Paiporta ha repartit més 
de 170.000 tovallons amb missat-
ges per la igualtat i de lluita contra 
la violència masclista a 80 bars i 
restaurants. La campanya té com a 
objectiu conscienciar sobre la neces-
sitat de combatre conjuntament la 
desigualtat, considerada l’arrel de 
problemes com la violència mas-
clista o la discriminació per motiu 
de gènere. Aquests tovallons s’han 
posat a disposició dels locals gratuï-
tament, i s’han sufragat amb els fons 
del Pacte d’Estat Contra la Violència 
de Gènere.
Alguns dels missatges que contenen 
els tovallons són ‘No és no, sols sí és 
sí’, ‘Jo t’estime lliure’, ‘El teu paper 
és clau. Stop violències masclistes’, 
‘Si l’amor t’apreta, no és la teua 
talla’, ‘No et llaves les mans front 
a la violència’, ‘Vull ser lliure, no 
valenta’, ‘Que l’amor valga l’alegria, 
i no la pena’ o ‘L’amor no fa mal, el 
masclisme mata’.
“La violència masclista té la seua 
arrel en la desigualtat entre homes i 
dones, en relacions asimètriques on 
la dona està subjugada a l’home, i és 
precisament sobre eixe factor sobre 
el que volem actuar amb un element 
tan quotidià com els tovallons dels 
bars i restaurants”, ha explicat el 
regidor d’Igualtat, Guillem Montoro. 
“Volem que les dones que pateixen 
maltractaments no se senten soles, 
que la lluita està en el dia a dia, que 
lluitem per la igualtat”, ha conclòs.

Més de 170.000 
tovallons per la 
igualtat

L’Ajuntament es va il·luminar de 
violeta com a mostra de l’adhesió del 
consistori a l’emergència feminista, 
declarada per la Plataforma Feminis-
ta d’Alacant. La mesura, seguida per 
centenars d’administracions, pretén 
posar en alerta a institucions, agents 
socials i la ciutadania davant el re-
punt d’assassinats masclistes. 

Emergència 
feminista a 
Paiporta
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La llibreria La Moixeranga és tota 
una institució a Paiporta, com també 
ho és la seua propietària, Gloria Ma-
ñas. Aquesta xicoteta,encara que re-
pleta, llibreria de poble obria allà per 
l’any 1978, fa ja 41 anys, marcant-se 
com a objectiu acostar la literatura, 
els llibres i la cultura a la població 
paiportina i a la comarca.
Com era La Moixeranga quan obrí?
Era una llibreria molt menuda, molt 
artesanal; amb una selecció d’uns 
100 o 150 títols. Va ser una realitat 
gràcies als amics que ens ajudaren, 
per exemple, col·locant dues esca-
les amb baldes com a prestatgeries. 
Majoritàriament el que hi havia era 
papereria, perquè tenia clar que obrir 
una llibreria a pèl a Paiporta no era 
prou atractiu. Obrirem un 3 de setem-
bre, coincidint amb l’inici escolar, i a 
l’oferir material de papereria va ser 
una forma de fer que la gent entrara.
Com ha canviat en tot aquest 
temps?
En 41 anys tot ha canviat moltíssim. 
Jo personalment he agafat pràctica 
i professionalitat i, en definitiva, 

vas adaptant-te al ritme del temps. 
Els llibres es gestionen ara d’altra 
manera, sobretot quant a suports 
tècnics. l canvi més significatiu és 
que la gent va anant reconeixent-te 
i coneixent-te. Tenim clients des del 
dia que obrirem i continuem ampliant 
el nombre, no només al poble sinó 
també a la comarca i fora. Altrament 
seria impossible. 
Sempre hem donat prioritat al llibre, i 
a poc a poc, hem anat reduint l’espai 
de papereria a favor seu.

om de niries la teua llibreria

La Moixeranga és una llibreria de 
poble, fonamentalment; de comarca, 
amb unes relacions molt arrelades. 
Sempre hem procurat donar un servei 
al lector i atendre les seues necessi-

tats, perquè ho entenem quasi com 
un servei públic. En la mesura de les 
nostres possibilitats, ajudem a crear 
nous lectors. També ens hem preocu-
pat de mantenir una relació propera 
amb els nostres autors i il·lustradors, 
donar-los a conéixer i així fer que la 
producció del llibre valencià siga més 
accessible, doncs som conscients que 
és un llibre que no està tant a l’abast 
als grans espais comercials.

l coratge i la tenacitat s n 
elements necessaris ui en dia 
per a mantenir una llibreria com 
aquesta?
Òbviament si vols guanyar diners, no 
òbrigues una llibreria. Si et dediques 
a això, t’ha d’agradar molt, perquè 
saps que dedicaràs moltíssimes hores. 
Les xicotetes i mitjanes llibreries com 
aquesta funcionen perquè estimem 
la nostra professió per damunt de tot 
i perquè no ens importa fer hores de 
més, treballar un cap de setmana... 
en qualsevol cas, anar de víctima 
o lamentar-me en provoca prou de
rebuig. La realitat de les llibreries en 
general actualment és que, fins i tot, 

Mañas fuig del 
victimisme: “Si vols 
guanyar diners, 
no òbrigues una 
llibreria”

Amb 41 anys de vida La 
Moixeranga rep el reconeixement 
a la seua trajectòria

Gloria Mañas
Llibretera i impulsora 
de la llibreria La 
Moixeranga de Paiporta 
des de l’any 1978. 
Presidenta del Gremi de 
Llibrers de València de 
1996 a 2014
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ni les gransno han pogut aguantar el 
ritme. Els grans espais i superfícies 
han anat reduint progressivament els 
espais d’exposició de llibres perquè 
els són més rendible altres productes.
No obstant això, si t’agrada el sector, 
col·laborar amb biblioteques, col·le-
gis, fer activitats culturals... si gau-
deixes d’eixe món, evidentment sents 
el teu treball pagat. És molt bonic, 
però porta molta faena.

oteu una repercussi  real en ini-
ciati es com la ira del libre
Si ho entens des del sentit de tindre 
una llibreria i treballar en ella, estar 
en contacte amb el món editorial, a 
mi em serveix. Però passa el mateix, 
per molt que vengues no guanyes 
diners. Una altra cosa és que tu t’ho 
cregues, cregues en ella; i jo hi crec, 
perquè pense que és necessària. La 
Fira del Llibre de València, com les 
altres, és necessària perquè és l’opor-
tunitat de què almenys durant quinze 
dies a l’any es parle de llibres, autors, 
presentacions, activitats d’animació 
lectora... al final fa de dinamit adora 
i publicita una activitat cultural molt 
important. 
Com a llibreria de poble no tinc mas-
sa clar fins a quin punt reverteix en 
les vendes, però sí que sé que col·la-
bores en l’activitat més important al 
voltant del llibre que es fa a València.
Després de tants anys participant 

(hem estat des del primer dia que 
obrírem), la gent que et coneix i sap 
que estàs (des de col·legis a clients 
habituals, companys d’altres pobles 
de la comarca...) passa a saludar-te 
i et fa una mena de reconeixement. 
A més es dóna eixa relació de la 
que parle, de tracte personal i més 
pròxim. a gent, a més, aprofita eixa 
confian a amb tu i et conta els seus 
interessos literaris, les seues opi-
nions i es produeix un intercanvi molt 
enriquidor.

uin s el per l del client que 
passa per La Moixeranga? Ha can-
iat amb el pas del temps

No massa. Nosaltres tenim fona-
mentalment clients de tota la vida. 

ntre els clients més fidels es troba 
la gent menuda. Des de fa ja uns anys 
hem apostat molt pel llibre infantil i 
juvenil, especialment l’àlbum il·lus-
trat, al que de fet dediquem un espai 
físic important. Hem aconseguit que 
molts xiquets i xiquetes de seguida 
que entren vagen directes a les taules 
d’aquests llibres. Per altra banda la 
franja d’edat del nostre públic està 
entre els 30 a 40 anys. Podem dir 
que el perfil de la nostra clientela 
coincideix pràcticament amb el que 
descriuen totes les enquestes: el més 
menut, fins als  o  anys, i després 
ja passem als de 30 cap a amunt.

u  suposa a ni ell  personal el 
reconeixement que ha concedit 
a a oi eranga la onselleria 
d ducaci  i ultura a la tra ec-
t ria d una llibreria
Ha sigut tota una sorpresa. He viscut 
aquests premis des del principi, per-
què de fet quan es crearen va partir 
d’una proposta a Cultura del Gremi 
de Llibrers. He participat d’eixe jurat 
durant molts anys, i encara que molts 
m’animaven a presentar la meua lli-
breria no em semblava ètic ni correc-
te. Els premis han anat canviant i, a 

més que ja no tenen dotació econòmi-
ca, ara és el mateix sector el que fa 
la proposta. Per això em dóna molta 
satisfacció i em sent molt orgullosa 

al saber que et donen un premi, i per 
unanimitat, representants del món 
de la il·lustració, del sector editorial, 
bilbiotecari, el Gremi de Llibrers... 
Hem estat 41 anys treballant, donant 
servei, cobrint un espai d’accés al 
llibre que a la comarca, malaurada-
ment, ha anat desapareixent i ara puc 
gaudir d’aquest premi.

“Hem estat 41 
anys treballant, 
donant servei i 
cobrint un espai  
d’accés al llibre 
que a la comarca 
malauradament ha 
anat desapareguent” 
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Rosa Serrano. L’escriptora, editora i educadora pai-
portina Rosa Serrano ha presentat a la Biblioteca de 
Paiporta el llibre de les seues memòries.

Londres. Una mirada diferent. El Museu de la Rajoleria 
acull fins al  de gener la mostra fotogr fica de himo 
ardo que ens acosta magistralment a la capital brit nica.

Teatre en anglés. lumnat de prim ria i secund ria de les 
escoles i instituts de aiporta han gaudit de umanji’ i  
midsummer night’s dream’ en anglés a ’ uditori unicipal.

Falles. L’exaltació de les Falleres Majors de Paiporta com-
memor  el  aniversari de la unta ocal allera. driana 

ontoro i ofia parisi compartiren protagonisme. 

APAHU. L’Ajuntament i l’Associació PAiporta Humani-
t ria  han renovat el conveni de col laboració 
per a la campanya Vacances en pau’ dotat amb . .

Agenda Jove. l entre ove afronta el tram final de les 
seues activitats, agrupades en l’ genda ove de Tardor, 
amb ota uvers, lettering, impro’ teatral, ball i moltes més.

Solidaritat. l  Von ippel- indau va organit ar la 
ursa i assejada pels afectades per aquesta malaltia 

minorit ria amb més de  persones participants. 

Radars. a egidoria d’ rbanisme va instal lar, amb motiu 
de la etmana uropea de la obilitat, quatre radars did c-
tics per a reduir la velocitat en les entrades al poble. 

La Finestra de Paiporta
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Fundació Horta Sud. a regidora de articipació iu-
tadana, sther Torrijos, ha mantingut una reunió amb 
aquesta fundació per tractar temes d’interés de l’ rea.

Espanta la Por. a olla de letres va celebrar Tots ants 
amb l’activitat spanta la or’, que acostava a menuts i menu-
des els monstres valencians, les nostres històries i llegendes.

Nou enllumenat. ’ juntament ha invertit .  euros 
en el nou enllumenat de la pista de patinatge de velocitat, 
que multiplica les possibilitats d’entrenament a l’hivern. 

Premi Espolí. l grup de anses ’ spolí oferia una 
sèrie de balls tradicionals i populars en un acte a l’Audi-
tori on aco aga guanyava la a edició remi spolí.

Tyrius. ’ juntament i l’ ssociació d’ mes de asa i on-
sumidores Tyrius han prorrogat un any més el conveni, pel 
qual l’entitat rep .  per a les seues activitats.

Tots Sants. os quartets de corda de la anda rimiti-
va i la nió usical amenit aven amb m sica cl ssica 
la jornada festiva de Tots ants als dos cementeris de 
Paiporta.

Ecoparc mòbil. ’ coparc òbil ha visitat aiporta en 
cinc ocasions al llarg de , i continuar  recollint tot 
tipus de residus a les places i carrers al llarg de . 

APIP. a regidora d’ conomia, eatri  iméne , es va 
reunir amb l’ ssociació de olígons ndustrials de aiporta 

 per a dissenyar noves formes de col laboració.
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Paiporta, un poble per a viure’l 
Vivim en un poble amb un en-
torn natural privilegiat, a peu 
d’horta i amb un barranc que el 
travessa que és el nostre pulmó 
verd. Paiporta és el nostre poble 
i la seua gent la nostra comuni-
tat. Els nostres centres docents 
i educatius estan formats per 
un professorat i un equip humà 
actiu, dinàmic i implicat. Es 
preocupen per inculcar als nostres 
menuts, menudes i joves valors tan 
fonamentals com el respecte i la 
tolerància, la pràctica de l’esport 
i els hàbits de vida saludables, 
la sostenibilitat i conscienciació 
mediambiental, la companyonia, 
l’amistat... principis bàsics i ètics 
que els acompanyaran al llarg de 
tota la seua vida i que formaran 
consciències ciutadanes, la 
societat i la Paiporta del demà. 
 
La vida associativa de Pai-
porta va creixent a poc a poc i 
cada volta són més les iniciatives 
associatives de caràcter cultu-
ral, esportiu i lúdic, en general, 

les que sorgeixen per compartir 
amb veïns i veïnes, entre amics i 
amigues, interessos, inquietuds 
i uns treballs i activitats en be-
nefi ci del poble i la seua gent.
  
També anem creant cultura 
participativa entre la nostra so-
cietat civil, un esforç que fem des 
de la regidoria de Transparència i 
Participació Ciutadana juntament 
amb la de Modernització. Estem 
economitzant i estalviant recursos 
i fent accessibles les consultes 
públiques en les qüestions diàries 
del govern local a la ciutadania 
paiportina a través de la millora 
de l’administració electròni-
ca i l’estrena d’un nou portal 
de participació que se suma al 
ja existent de transparència. 

Els nostres comerços i botigues 
ens ofereixen un tracte de proximi-
tat, producte local i de la comarca 
i un treball, esforç i dedicació 
que els i les socialistes reco-
neixem i valorem des de l’Ajunta-

ment.  Estem amb el comerç local i 
sempre donarem suport a l’em-
presariat i emprenedoriapaipor-
tína, amb iniciatives municipals 
com fi res,  mercats o campanyes 
com la que ve ara per Nadal. 

Són molts els atributs que ens 
fan grans com poble. Per això 
des del Partit Socialista treba-
llem dia a dia des del govern 
municipal, amb esforç i tenaci-
tat, per mantenir tot eixe llegat 
i patrimoni; cuidar-lo, preser-
var-lo i ampliar-lo. Les nostres 
polítiques públiques són per 
a Paiporta i per Paiporta. 

Arriben unes dates festives, per 
compartir en família i amb amis-
tats i el nostre desig des del Partit 
Socialista és que siguen felices, 
alegres i plenes de coses positives. 
Bones Festes, 
el millor per al 2020!
Partit Socialista de Paiporta

Resulta alarmante la desconexión 
que existe entre los responsables 
del gobierno municipal y los sufridos 
vecinos de Paiporta. Al amparo de 
un deplorable “plan de movilidad” 
siguen gastándose el dinero de todos 
en una supresión masiva de plazas 
de aparcamiento de nuestras calles y 
hacen oídos sordos a las quejas cada 
vez más numerosas de los vecinos 
de los viales afectados, que ven que 
cada día tienen que aparcar más lejos 
de sus casas, y ello cuando tienen 
suerte. Siguen diciendo que no hay 
bastantes reclamaciones en relación 
con las plagas de cucarachas, ratas 
y mosquitos tigre que a lo largo de 
este año han convertido nuestro 
pueblo en un infi erno y nos tachan 
de “alarmistas” cuando reclama-
mos información precisa y exigimos 
soluciones. Paiporta está más sucia 
que nunca, pero ellos no lo ven así, 
no ven cómo los contenedores de 
la basura rebosan a diario, huelen 
mal y están deteriorados, o cómo las 
zonas verdes están desatendidas y 

las aceras llenas de excrementos y 
hasta se pegan los pies al caminar.

Las últimas elecciones municipales 
han supuesto un duro varapalo para 
el gobierno de Compromís y ha refor-
zado nuestro grupo popular con un 
concejal más que en el pasado man-
dato, pero el pacto con el PSPV, que 
había escenifi cado una falsa ruptura 
a seis meses de las votaciones, está 
haciendo posible que se mantengan 
las políticas sectarias y excluyentes 
y que se haga crónica esta desco-
nexión que tanto nos preocupa. No 
todo vale en política, lo primordial 
en un gobierno municipal es la 
gestión de los recursos, la atención 
al ciudadano y garantizar el bienes-
tar de los vecinos para que puedan 
desarrollar su vida debidamente 
asistidos por los servicios municipa-
les. Desgraciadamente nada de esto 
está ocurriendo en estos momentos.

Desde el grupo popular estamos 
trabajando intensamente para 

garantizar los derechos de todos, 
hemos presentado mociones, que han 
sido aprobadas por el Pleno, para 
exigir la asistencia sanitaria per-
manente en todos nuestros centros 
educativos o para combatir desde 
la administración los malos hábitos 
que llevan a la obesidad infantil, 
y del mismo modo hemos apoya-
do todas aquellas propuestas que, 
vengan de donde vengan, suponen 
mejoras para nuestra sociedad.

Seguiremos reclamando un nuevo 
colegio y un centro de salud auxiliar 
que tanta falta nos hace y exigiremos 
más inversiones en infraestructu-
ras tras la parálisis de los últimos 
cinco años de gobierno. Entre 
tanto quedamos a disposición de 
nuestros vecinos para seguir reco-
giendo todas aquellas propuestas 
que puedan ser útiles para mejorar 
Paiporta. Muchas gracias a todos 
por el apoyo que constantemente 
recibimos y FELIZ NAVIDAD.

Un Gobierno desconectado de su pueblo

Mª Isabel  Albalat
misabelalbalat@paiporta.es

Contacta amb la portaveu del grup

Vicente Ibor
vicenteibor@paiporta.es

Contacta amb el portaveu del grup



>> El nostre poble <<  | 31

Pensa global, actua local

Se acercan unas fechas en-
trañables y me gustaría que 
nuestras primeras palabras 
fueran para desear unas felices 
fiestas a toda la población. 

También para agradecer la con-
fianza depositada en Cs las últi-
mas elecciones. Cs es un partido 
que asume sus errores, aprende 
de ellos y resurge de sus cenizas. 
Una vez dados los agradecimien-
tos oportunos, toca centramos en 
la política local, o dar un repaso 
la campaña de marketing, que 
tiene en marcha nuestro equipo 
de gobierno. Equipo de gobierno, 
con un eslogan de compromiso 
con la población mas desfavore-
cida, pero que no aplica ninguna 
medida transversal cuando se de-
tectan problemas no económicos 
sino sociales con estas personas.

Que no aplica ninguna medida 
de rebaja fiscal a la población. 
Comprometidos con el urbanis-
mo sostenible y los problemas 

medioambientales, y con una 
implantación de zonas verdes 
que son de todo menos verdes.
Y solo hay que ver los imbor-
nales en las zonas reciente-
mente restauradas y la falta 
de previsión ante las lluvias.
Es evidente el deterio-
ro y dejadez de muchas 
de nuestras calles.
Sin ningún programa de fomen-
to, ni de incentivos al reciclaje.
Con una concejalia de Sanidad 
y Salud pública que recono-
ce en un pleno que no existe 
ningún plan al respecto.

En cuanto al tema del apar-
camiento, no sabemos al final 
donde vamos a poder aparcar. Y 
no tenemos ningún programa que 
fomente ni incentive el reciclaje. 
En Servicios Sociales se aplican 
medidas de beneficencia, cuando 
la atención debería consistir en 
un plan integral de intervención. 
En economía, ocupación y co-
mercio, que vive absolutamente 

de espaldas a nuestros polígonos 
industriales y a las necesida-
des de contratación de nuestras 
empresas. Las que vienen, no se 
mide su impacto en el comercio 
local. Tenemos una agencia de 
colocación que no tenemos datos 
de a quién coloca. Y una conceja-
lía de Igualdad, que no detecta la 
carencia de recursos en la aten-
ción a las víctimas de violencia 
de género. Bravo por esa cam-
paña de marketing, carente de 
hechos que no convence a nadie.
Seguiremos vigilantes como 
oposición responsable.

Si queréis poneros en con-
tacto con nosotros, hemos 
creado esta página, que esta 
a vuestra disposición para 
comunicarnos sugerencias : 
ciudadanos@paiporta.es.

Desde el GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS OS DESEAMOS :
FELICES FIESTAS

A proposta del nostre grup i amb el 
suport de la resta de partits, hem 
declarat l’emergència climàtica 
a Paiporta. Un compromís per 
prendre mesures per tal de reduir 
l’emissió de gasos d’efecte hiverna-
cle, apostar per les energies reno-
vables, el consum responsable i de 
proximitat i la mobilitat sostenible.

El canvi climàtic és més que 
una evidència. Els seus efectes 
es noten cada vegada més, tam-
bé a Paiporta. La temperatura 
mitja mundial ha augmentat 1 
grau, el nivell del mar continua 
pujant i les malalties cardía-
ques i respiratòries associades 
al calfament global deixen cada 
any 800.000 morts en Europa.
Per això no podem mirar cap 
altre costat i hem d’actuar.

En la passada legislatura des-
tinàrem més de 800.000€ a 
polítiques mediambientals i de 
lluita contra el canvi climàtic.  

I en aquesta continuem en la 
mateixa  línia. Per això el pressupost 
del pròxim 2020 està impregnat 
de polítiques verdes i sostenibles. 

Amb bona part de les inversions 
destinades a projectes mediam-
bientals que ajudaran en la llui-
ta contra el canvi climàtic. Amb 
programes d’implementació del Pla 
de mobilitat urbana sostenible 
i de millora de vies públiques per 
continuar apostant per un poble 
per a les persones i no només per 
als cotxes. Amb un Pla de l’ar-
brat, per fer un poble amb carrers 
i places més verdes i un programa 
d’estalvi energètic en l’enllu-
menat públic. Inclús la millora de 
la xarxa d’aigua del poliesportiu 
suposarà una mesura mediambien-
tal amb un clar estalvi d’aigua.

També en el capítol de despesa 
corrent, tot i les restriccions de la 
llei Montoro d’estabilitat pressupos-
tària, hem primat les partides co-

rresponents a Mobilitat i Medi Am-
bient, que augmenten un 47% degut 
a la introducció d’una nova partida 
per a programes de Medi Am-
bient i altra, per al lloguer d’un es-
pai destinat a aparcament públic. I 
en este 2020 incorporarem nous ve-
hicles ecològics a la fl ota municipal: 
1 cotxe elèctric i 2 híbrids per a la 
policia, amb els que reduirem consi-
derablement el consum de combus-
tibles fòssils i les emissions de CO2.
I continuarem consolidant l’adminis-
tració electrònica, per reduir l’ús de 
paper en el consistori i en les rela-
cions amb la ciutadania. I apostant 
pel comerç local i de proximitat.

Perquè l’emergència climàti-
ca és un problema global, però 
cal prendre mesures locals. 
Està a les nostres mans.

Bones Festes
Compromís per Paiporta

Mucho escaparate y muy poca trastienda

Pep Val
paiporta@compromis.net

Contacta amb el portaveu del grup

Francisco Estellés
paiporta@ciudadanos-cs.org

Contacta amb el portaveu del grup






