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La Regidoria d’Economia, Ocupació 
i Comerç es troba en ple procés de 
resolució de les ajudes a empreses, 
comerços, treballadores i treba-
lladors autònoms. Aquesta línia 
pressupostària extraordinària per a 
pal·liar les conseqüències de l’alerta 
sanitària pel coronavirus Covid-19 
pot arribar als 900 euros per negoci, 
i se’n beneficiaran aquells que es 
varen vore obligats a tancar per la 
declaració d’estat d’alarma, i també 
els que s’han mantingut oberts però 
han patit una disminució d’ingresos 
de més del 50%.  La quantitat total 

que destinarà l’Ajuntament a aques-
tes ajudes serà de 350.000 euros.
L’ajuda es podrà destinar al paga-
ment de lloguers i hipoteques, des-
peses fixes com subministraments, 
telefonia, entre d’altres, i se subven-
cionaran també fins a  euros de 
l’Impost de Béns Immobles (IBI).
Amb aquesta mesura, complemen-
tària i compatible amb les d’altres 
administracions, la Regidoria d’Eco-
nomia vol donar un suport especial 
a aquells negocis sobre els quals ha 
impactat de ple l’aturada de l’activi-
tat econòmica dels últims mesos. 

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Beatriz Jiménez, varen visitar alguns 
comerços locals durant el procés de desescalada per a transmetre’ls els suport de l’Ajuntament, que s’ha substanciat en 
ajudes ue poden arribar als  euros per a afrontar llo uers i ipote ues, despeses fixes i rebaixes en l’ .

L’Ajuntament destina 350.000 € en 
ajudes a autònoms i empreses

El mercat de venda ambulant se 
situa des de mitjans de juny i de 
manera provisional al carrer Jaume 
I. En aquesta nova ubicació es pot 
complir la normativa per a guardar 
la distància de seguretat. Aquesta ha 
sigut la solució consensuada entre 
la Regidoria d’Economia, Ocupació 
i Comerç i el conjunt de venedores 
i venedors. L’aforament està limitat, 
l’ús de mascareta és obligatori i s’ha 
de tindre cura en tot moment de la 
higiene de mans. 

El mercat de 
venda ambulant 
reobri a Jaume I

Curs gratuït de 
transformació digital 
per a comerços
El Servei Municipal d’Ocupació, 
Formació i Comerç ha oferit un curs 
gratuït en línia de transformació 
digital per a comerços, donades les 
necessitats derivades del confina-
ment. En total, 35 negocis del poble 
es varen apuntar a aquesta convoca-
tòria oberta, que tindrà continuïtat.  

Els cursos de millora 
de l’ocupabilitat 
continuaran
En breu es reprendran amb totes 
les mesures de seguretat els cursos 
gratuïts de millora de l’ocupabilitat 
per a persones en situació d’atur 
oferits pel Servei Municipal d’Ocu-
pació, Formació i Comerç. Es tracta 
de les formacions per a obtindre el 
títol de manipulador o manipuladora 
d’aliments, operador o operadora 
de carretons elevadors, monitor o 
monitora de menjador, o de gestió de 
magatzem per radiofreqüència. 
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Inversió d’un 
milió d’euros 
en l’estació
FGV invertirà 1 milió d’euros en 
el nou pas inferior entre andanes 
i en la instal·lació d’ascensors a 
l’estació de Paiporta. Les obres, 
licitades al mes de maig, estan 
destinades a millorar la segure-
tat i l’accessibilitat de l’estació, 

i completen la primera fase, por-
tada a terme al 2018. També es 
preveu l’ampliació de la longitud 
de les andanes amb un recorregut 
de vianants accessible per a per-
sones amb mobilitat redu da fins 
als nous ascensors.

El ple de Paiporta va aprovar, a pro-
posta del govern i per unanimitat de 
tots els grups polítics, modificacions 
de crèdit per valor de 459.367 euros 
per a destinar-los a ajudes socials. 
Els diners arribaran a Benestar So-
cial procedents de Cultura i Educa-
ció, i del fons de cooperació extraor-
dinari de la Diputació de València.
En la sessió celebrada a finals de 
maig, el govern va deixar la porta 
oberta a modificacions futures en 
funció de les necessitats de la ciuta-
dania derivades de l’alerta sanitària 
pel coronavirus Covid-19. Els grups 
de l’oposició, al seu torn, es varen 
mostrar oberts a continuar donant 
suport a aquestes mesures extraor-
dinàries que tenen com a objectiu 
atendre l’emergència social derivada 
de la situació econòmica actual i la 
que es preveu en els pròxims mesos.
Dels 459.367 euros, 272.323 tin-

dran com a destinació ajudes dels 
diferents programes de l’àrea de Be-
nestar Social, principalment renda 
municipal i pagament de lloguers i 
subministraments bàsics per a famí-
lies en situació de vulnerabilitat.
Altres 46.000 euros del fons es desti-
naran a les entitats del tercer sector 
que actuen a Paiporta, és a dir, Creu 
Roja i Caritas. 
Aquesta modificació pressupostària 
des de diferents partides a Benestar 
Social no té precedents en la història 
recent de Paiporta. “Des del primer 
dia prevéiem que les necessitats de 
Benestar Social anaven a ser grans, 
i la realitat ens ho ha confirmat”, va 
explicar l’alcaldessa, Isabel Martín, 
que va afegir que “el compromís del 
govern amb les persones en situació 
de vulnerabilitat és ferm i destina-
rem tots els recursos necessaris a 
ajudar-les”.

Unanimitat per a dedicar 460.000 
euros extra a ajudes socials

L’Ajuntament de Paiporta va repartir 
a finals d’abril .  mascaretes 
gratuïtes, llavables i reutilitzables, 
per a tota la ciutadania. D’aques-
tes, 3.000 eren infantils, per a les 
xiquetes i xiquets majors de 6 anys. 
Aquest repartiment massiu i sense 
precedents tenia com a objectiu aug-

mentar les mesures de protecció de 
la població front a contagis del co-
ronavirus Covid-19, i va ser possible 
gràcies a la compra centralitzada de 
350.000 unitats a través de la Man-
comunitat de l’Horta Sud, que va 
encomanar la confecció de material 
a una empresa de la comarca. 

L’Ajuntament reparteix a 
domicili 26.000 mascaretes

l overn rep el suport de l’oposició en la modificació de crèdit 
ue permet destinar més recursos a l’atenció de l’emer ència 

social derivada de la crisi sanitària del coronavirus
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#Merezcounacalle, aposta d’alumnat de 
La Inmaculada per la igualtat

Reunió amb els centres 
educatius de paiporta per 
tractar l’inici del nou curs 
escolar 
El regidor d’Educació, Alejandro 
Sánchez, ha mantingut una reu-
nió amb els equips directius dels 
centres educatius de Paiporta per 
tal de concretar les mesures front a 
la Covid-19 per a l’inici del pròxim 
curs escolar. A més d’escoltar les 
necessitats dels centres, la reunió 
ha tractat els protocols de protecció 
i seguretat sanitària per a menors i 
personal treballador. La Regidoria 
fa setmanes que treballa en l’inici 
del nou curs escolar, plasmat amb 
accions com el condicionament dels 
centres educatius a la nova realitat 

sociosanitària. Entre les mesures 
de protecció destaca la instal·lació 
de fins a  mampares protectores 
als centres, així com altres millo-
res i actuacions de manteniment i 
adeqüació dels centres públics a la 
nova normalitat.
“El pròxim curs la salut estarà al 
centre de totes les prioritats a les 
escoles i instituts paiportins”, ha 
expressat Sánchez. La reducció del 
nombre d’alumnes per aula o l’es-
tudi d’opcions per ampliar les sales 
dedicades a menjadors han estat 
altres de les qüestions abordades.

Educació ha posat en marxa el web 
paiporta.es/educacio, un espai 
digital propi amb tota la informació 
municipal i autonòmica quant a 
l’admissió d’alumnat, normativa en 
vigor, informació de contacte i sobre 
els centres educatius de Paiporta, 
així com del Centre de Formació 
de Persones Adultes. En paraules 
del regidor d’Eduació, Alejandro 
Sánchez, “el nou web respon a la 
necessitat detectada en l’àrea de 
centralitzar totes les informacions 
per a les famílies, al mateix temps 
que s’atén la petició dels equips 
directius dels centres educatius del 
municipi”.

La Regidoria 
d’Educació 
estrena web

El regidor d’Educació i la regidora d’Innovació coneixen el projecte #Merezcounacalle

Alumnat de é i é de primària de La 
Inmaculada ha treballat aquest curs, 
durant la seua Setmana de Projectes 
la visibilització de la dona a través 
de la iniciativa #Merezcounacalle. 
La iniciativa ha portat a menuts i 
menudes a investigar la presència fe-
menina en la llista de carrers paipor-
tins, constatant que enfront del 38% 
de carrers amb noms d’homes, 74 
en total, només el ’ ,  carrers, 
tenen nom de dones. La proposta 
ha arribat fins al Consell de la Dona 
Local, al qual han suggerit una llista 
de noms de dones de tots els àmbits i 
èpoques de la història amb la il•lusió 
de col•laborar en la lluita per una 
societat més igualitària. El regidor 
d’Educació, Alejandro Sánchez, 
visitava el centre i expressava el seu 
“orgull de veure que alumnat de tan 
curta edat tinga ja aquest nivell de 
conscienciació”.
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La Regidoria de Participació Ciutada-
na ha sigut l’encarregada de canalit-
zar totes les mostres de solidaritat i 
de voluntariat rebudes al llarg dels 
mesos de confinament, conseq ència 
de la Covid-19.
Ara, quan la pitjor part de la crisi 
sanitària ha passat, Participació vol, 
igualment, encapçalar l’agraïment i 
reconeixement municipal i del poble 
de Paiporta a aquestes persones que, 
amb el seu temps, treball i solidari-
tat, ho han fet possible. Amb aquest 
objectiu naix la campanya “Gràcies 
Paiporta”, una iniciativa de l’àrea 
que ha omplit els carrers del poble, 
les xarxes socials de l’Ajuntament 
o les pantalles de les instal·lacions 
municipals d’arcs de Sant Martí, con-
vertit al llarg d’aquesta crisi sani-

tària en símbol d’esperança i opti-
misme, i un missatge d’agraïment.
Tant el moviment associatiu pai-
portí com la ciutadania anònima de 

la localitat, de manera voluntària, 
altruista i espontània, s’ha anat 
sumant a un moviment d’ajuda, soli-
daritat i col·laboració que ha permés, 
en el pitjor moment de la pandèmia, 
fer arribar a les persones que més 

ho necessitaven material sanitari 
(mascaretes o pantalles protectores 
d’impressió D , brindar-les ajuda en 
el transport i desplaçament o, en de-
finitiva, facilitar-les el seu dia a dia.
La situació d’emergència creada pel 
coronavirus ha reforçat i activat molt 
positivament el teixit associatiu de 
Paiporta. “Són molts els exemples 
d’associacions, col·lectius i perso-
nes particulars del nostre poble que 
han prestat la seua ajuda, des de les 
alles de la localitat fins a empreses 

locals, AMPEs, cosidores voluntàries 
i moltes altres persones anònimes. 
Ens heu donat una gran lliçó i el nos-
tre aplaudiment és per a vosaltres”, 
ha expressat la regidora de Partici-
pació Ciutadana, Esther Torrijos.

Participació reconeix la solidaritat i el 
voluntariat de la ciutadania de Paiporta

“El nostre 
aplaudiment i 
reconeixement és 
per a vosaltres”

i  an iscut el confinament am lies  i uets i i uetes
El Museu de la Rajole-
ria llançava la iniciativa
#Joemquedeacasa en 
imatges, una alternativa 
lúdica i positiva per a les 
famílies per al confina-
ment. Amb aquestes 
fotografies compartides 
al Instagram del Museu 
hem pogut conéixer 
quines activitats, tasques 
i rutines diàries feien pai-
portins i paiportines a les 
seues cases. Per la seua 
banda, Educació posava 

en marxa la proposta “I 
si ... dibuixem el que 
veiem des de la nostra 
fin t a  a través de 
la qual xiquets i xiquetes 
paiportines han dibuixat 
el que veien des de les 
finestres de les seues 
cases i ho han compartit 
amb tota la població i els 
seus companys i compan-
yes de classe. Ambdues 
iniciatives s’han realitzat 
en col·laboració amb 
Participació.Dibuix d’Àlex Gil, 2n Primària, CEIP Jaume I Foto a casa d’Ana María Martí
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Paiporta, 
100 anys 
d’un poble 
d’horta a gran 
superfície 
urbana

Paiporta, el nostre poble, no sempre ha 
sigut com el coneixem. En l’actualitat la 
població paiportina  és d’uns  27.000 ha-
bitants. Creixen els nous barris i zones 
urbanitzades  escoles, finques, parcs o 
jardins, que al segle passat eren horta. 
Si fem la vista enrere i ens traslladem 
a 1920, fa cent anys, ens trobarem 
amb una altra realitat i un altre poble, 
molt diferent del dels temps actuals. 
Ens ajuda a acostar-nos a eixe poble de 
principi de segle XX un jove de cator-
ze anys. José Juan Masià ens mostra 
les formes i traçats de la Paiporta de 
les primeres dècades de . Aquest 
paiportí dibuixava el plànol d’un poble 
que en aquells temps veia prendre 
forma les primeres obres d’enginyeria 
civil, com el pont de ferro d’estructura 
Ei el i el ferrocarril que el travessava. 
La modernitat convivia amb alternati-

ves més tradicionals. És el cas de les 
tartanes, molt utilitzades. A Paiporta 
teníem, per exemple, la de “El ratero”. 
També hi havia riperts, en aquest cas, 
de “Chinot”.  Era con un òmnibus, tirat 
per cavalls, per al transport urbà, més 
lleuger i ràpid que un tramvia. 
Els carrers també prenien altres formes 
i noms: el carrer Lepanto era el del 
Forn. Altres vies també portaven noms 
que amb el pas del temps s’han mo-
dificat, però que encara queden a la 
memòria col·lectiva:  el carrer Dimoniets 
(ara Benlliure), Del Cuatre (Verge dels 
Desemparats) o De Michagalta (Pintor 
Sorolla actualment).
Com a poble agrícola, abundaven els 
horts, i on ara es troba la Plaça Major 
estava l’Hort de Petrel. També proli-
feraven alqueries i grans propietats 
amb terres que la burgesia valenciana 

utilitzava a l’estiu. L’única mostra encara 
visible, Vil·la Amparo.
Les primeres indústries feien acte de 
presència  el que ara coneixem com el 
Xalet de Català era la fàbrica Rafael 
Català, d’indumentària fallera. Altres 
mostres del patrimoni industrial de Pai-
porta, com el Rajolar de Bauset, encara 
es conserven hui en dia, tot i que ara 
convertit en museu etnogràfic i reano-
menat com Museu de la Rajoleria.
Les coses ocupaven altres llocs: a 
l’actual Ajuntament estaven les escoles 
municipals, i al lloc de l’Auditori La 
Florida es trobava un camp de futbol. 
Precisament, molt a prop d’aquest 
auditori es projectaven els primers films 
a Paiporta, al Cinema Churret”. Aquest 
era el nostre poble, un altre ben diferent 
que gràcies a Jose Juan Masià podem 
recuperar i reviure cent anys després.

#DescObrimPaiporta

Imatge cedida per cortesia de Salvador Juan Chisvert
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Creu Roja fa de Paiporta la capital 
comarcal de la solidaritat

El paper de les entitats del tercer 
sector en el primer impacte de la 
pandèmia del coronavirus Covid-19 
ha sigut fonamental. En aquest 
sentit, ha destacat el paper de Creu 
Roja Horta Sud, que té la seua seu 
comarcal a Paiporta. Des d’ací, i per 
les restriccions imposades per les 
autoritats sanitàries per a evitar el 
risc de contagis, Creu Roja ha atés 
centenars de famílies de tota la 
comarca, i ha pogut emmagatzemar, 
amb l’ajuda de l’Ajuntament, 27.000 
quilos d’aliments de primera neces-
sitat. Els palets es varen guardar al 
CEIP Rosa Serrano. 
Després de diferents reunions d’ava-
luació i coordinació amb la Regidoria 
de Benestar Social, Sanitat i Salut, 
les conclusions són que Creu Roja 
ha hagut de fer front a una allau de 

persones en situació de necessitat 
per l’aturada econòmica. De fet, 
ha passat d’atendre 64 famílies de 
Paiporta abans de la pandèmia a un 
total de 457 en el moment més àlgid 
del confinament. La xifra ha descen-
dit, però fonts de l’ens afirmen que 
no tant com esperaven. 
Les tres agrupacions locals de Cari-
tas (Sant Jordi, Sant Ramon i La In-
maculada) també han continuat amb 
la seua labor social amb desenes de 
famílies en situació de vulnerabilitat. 
La tasca del tercer sector és fo-
namental per a complementar les 
ajudes socials de l’Ajuntament, per a 
amortiguar el primer impacte de la 
crisi. Per això, una de les primeres 
mesures del govern de Paiporta va 
ser avançar a l’abril el pagament 
de tota la subvenció de 2020, tant a 

Creu Roja com a Caritas. En total, 
el consistori els va transferir 46.000 
euros per a que pogueren atendre 
la demanda esperada, com així va 
succeir després, ja que les entitats ja 
s’han gastat aquests diners donant 
suport als centenars de persones i 
famílies que ja atenien, i a altres que 
s’han vist en situació de necessitat 
per la crisi del coronavirus Covid-19.
Des de Creu Roja subratllen que han  
rebut també una allau de perso-
nes disposades a dedicar temps al 
voluntariat, així com la col·laboració 
no sols de l’Ajuntament, sinó tam-
bé d’entitats privades. Així mateix, 
informen que qualsevol persona 
disposada a tirar una mà es pot diri-
gir al telèfon 963 971 752, a la seua 
seu (carrer José Iturbi, 5) o als seus 
perfils en xarxes socials. 

L’entitat distribueix des del poble l’ajuda a tota l’Horta Sud després que l’Ajuntament li facilitara 
l’emmagatzematge de 27 tones d’aliments. Amb Caritas, multiplica l’ajuda a centenars de famílies paiportines

Paiporta s’associa
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Més coordinació contra 
la violència masclista
Igualtat, Benestar Social i Policia Local revisen protocols i fan balanç de 
l’estat d’alarma, quan s’han portat a terme unes 400 intervencions

Paiporta es 
conjura contra 
la LGTBIfòbia
El ple de Paiporta va aprovar la 
moció de suport al Dia de l’Orgull 
LGTBI. “Ara més que mai és neces-
sari, ja que moltes persones LGTBI 
han viscut un doble confinament en 
un entorn familiar hostil”, va explicar 
el regidor d’Igualtat, Guillem Monto-
ro. La moció va eixir endavant amb 
l’única abstenció del PP i denuncia la 
LGTBIfòbia, reivindica una educa-
ció pública que atenga la diversitat, 
explicita el compromís del consistori 
d’oferir atenció a les persones LGT-
BI, sol·licita la despatologització de 
les persones trans i insta al govern a 
aprovar una llei integral LGTBI. 

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel 
Martín, es va reunir amb el regi-
dor d’Igualtat, Guillem Montoro, el 
regidor d’Interior, Vicent Ciscar, i 
personal tècnic de diferents àrees 
municipals per a millorar la coordi-
nació en la lluita contra la violèn-
cia masclista, una de les màximes 
prioritats del govern. L’objectiu era 
fer balanç de les actuacions durant 
l’alerta sanitària i el confinament i 
reforçar els protocols d’actuació en 

els casos de violència masclista en 
un període amb característiques sin-
gulars per a les dones amenaçades o 
que pateixen maltractaments. Durant 
l’estat d’alarma, la Policia Local i 
l’àrea d’Igualtat han portat a terme 
unes 400 intervencions singulars.
Ara més que mai -va afirmar l’alca-

lessa-, els diguem a les dones que no 
estan soles, que tenen tot un equip 
professional, especialitzat  i multidis-
ciplinar per a ajudar-les”.

Una edició 
especial en línia 
de ‘Trau l’Orgull’
La Regidoria d’Igualtat ha adaptat 
enguany la seua programació amb 
motiu del Dia de l’Orgull LGTBI a 
la realitat marcada per la pandè-
mia del coronavirus Covid-19 i la 
restricció d’activitats presencials 
multitudinàries, i ha oferit una 
programació en línia amb pre-
sentacions de llibres, xarrades i 
col·loquis al voltant de la realitat 
del col·lectiu LGTBI. A més, ha 
oferit a través de les xarxes socials 
de l’Ajuntament continguts rela-
cionats amb les reivindicacions 
d’igualtat de totes les realitats que 
comprén el moviment. 

‘Mascareta19’, 
suport psicològic 
i també jurídic 
L’Ajuntament ha oferit múltiples 
serveis per a les dones agredides o 
amenaçades per les seues pare-
lles durant el confinament. Així, a 
més d’informar de tots els recur-
sos telefònics de protecció al seu 
abast, es va adherir a la iniciativa 
Mascareta19, gràcies a la qual es 
podia sol·licitar ajuda a les farmà-
cies locals, i va posar al seu abast 
telèfons d’atenció psicològica i els 
serveis gratuïts d’una assessora 
jurídica experta en la matèria.
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Beques-menjador per a 
500 xiquetes i xiquets
L’Ajuntament de Paiporta ha assu-
mit les beques menjador per a 500 
xiquets i xiquetes de 360 famílies de 
la localitat  durant quatre mesos, de 
març a juny, per a completar el pla 
impulsat per la Conselleria d’Edu-
cació, que cobria aquelles criatures 
becades al 100%. La Regidoria de 
Benestar Social, en coordinació amb 
els centres educatius, ha ampliat 
aquestes ajudes als becats i becades 
amb menys del 100%, per un valor 
global de més de 72.000, i ha ator-
gat entre 45 i 85 euros mensuals per 
cada criatura, en funció del percen-
tatge de beca-menjador concedida.

El regidor de Benestar Social, Rafa 
Gadea, ha afirmat que les beques 
menjador són, en molts casos, la 
garantia d’una alimentació suficient 
per a centenars de xiquets i xique-
tes de Paiporta que s’havien quedat 
desemparats amb el tancament de 
les escoles”. Gràcies a aquest pla, 
“tenim la garantia que rebran els 
recursos necessaris”. 
L’alcaldessa, Isabel Martín, ha afegit 
que “les persones en situació de vul-
nerabilitat són les que estan rebent 
el major impacte de la crisi, i per al 
govern de Paiporta són la màxima 
prioritat”. 

El pressupost anual per a ajudes 
d’emergència de la Regidoria de 
Benestar Social, que ascendia a més 
de 360.000 euros, s’havia gastat en 
la seua totalitat al mes de maig a 
causa de l’increment de demanda per 
la crisi derivada de l’alerta sanitària 
del coronavirus Covid-19. Aquesta és 
una mostra clara de la repercussió de 

l’aturada de l’activitat econòmica, que 
ha colpejat especialment a aquelles 
persones en situació de vulenrabilitat.  
L’àrea de Benestar Social ha rebut el 
suport d’altres regidories, que han 
cedit pressupost per a completar les 
necessitats anuals que, segons les es-
timacions del personal tècnic, podrien 
arribar a 1 milió d’euros. 

El ritme de concesió d’ajudes es 
duplica respecte al d’anys anteriors

L’assistència i l’acompanyament a 
les persones majors ha sigut una 
de les màximes prioritats de la Re-
gidoria de Benestar Social durant 
els moments més crítics de l’alerta 
sanitària i el confinament. Així, 
des de l’Ajuntament es varen dis-
senyar diferents vies per a atendre 
totes les necessitats d’aquest grup 
de població, especialment vulnera-
ble pel risc de patir conseqüències 
greus en cas de contagi de corona-
virus Covid-19. 
Després d’una primera fase en què 
es va controlar el seu estat a tra-
vés del Servei d’Ajuda a Domicili 
(SAD), que es va ampliar, i de la 
vigilància que també va suposar la 
continuïtat en línia dels programes 
per a l’envelliment actiu, es varen 
habilitar telèfons de contacte per 
a cobrir les seues necessitats amb 
els recursos de la Regidoria de 
Benestar Social.
En una segona fase, a tots aquests 
serveis es varen afegir telefonades 
massives personalitzades a totes 
les persones majors del poble, un 
treball que varen portar a terme 
una desena de treballadores i tre-
balladors de l’Ajuntament durant 
les setmanes de confinament més 
estricte. 
L’Ajuntament, a més, es va adherir 
a la iniciativa del Col legi Oficial 
de Farmacèutics i el Centre de 
Salut  ‘Medicaments a Casa’, que 
permetia a les persones majors 
rebre a domicili aquelles medici-
nes que necessitaren sense acudir 
a la farmàcia. 

Telefonades i 
assistència a 
persones majors Benestar Social assumeix les ajudes a l’alimentació durant els 4 mesos 

de suspensió de les classes que no va cobrir la Conselleria d’Educació
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EL MUSEU IX AL CARRER

Per quart any consecutiu el Museu de la Ra-
joleria ix del seu espai físic i trau part de la 
seua col·lecció als carrers de Paiporta. En-
guany la mostra està pensada per fer gaudir 
a la població paiportina dels seus fons, ara 
més que mai. Com a principal novetat, ca-
dascú dels  panells fotogràfics arreplegarà 
imatges sobre diferents temàtiques relacio-

nades amb la vida del poble i la seua ubicació 
estarà relacionada amb els llocs on es feien: 
festes, vida social i pública,  activitat produc-
tiva, retrats o el món de la dona són alguna 
de les escenes que es podran veure. 

“El Museu ix al carrer és una mirada enrere 
al nostre passat com a poble i societat, que 
ens permet agafar perspectiva de l’evolució  
i canvi de Paiporta”, ha afirmat la vicealcal-
dessa i regidora de Cultura Maribel Albalat. 
Amb aquesta exposició sobrepassarem el 
centenar d’instantànies compartides a peu 
de carrer al llarg d’aquests quatre anys.

El punt de partida del recorregut, s’ubica a 
l’Ajuntament. La mostra es podrà veure als 
nostres carrers des del mes d’agost fins a la 
tardor.

Panell informatiu

Dona i treball

Bodes 1

Bodes 2

Pasqua 1

Pasqua 2

Oci

Futbol al barranc

Comerç 1

Comerç 2

Fotos estudi 1

Fotos estudi 2

Col·legis

Festes 1

Festes 2

EL MUSEU IX AL 
CARRER, 4a edició Ubicació dels panells
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L’arribada de la Covid-19 a les nostres 
fronteres sacsejava a Paiporta i a la 
seua població durament. Tota la socie-
tat s’ha vist afectada per aquesta greu 
pandèmia i molts sectors han patit el 
cessament de la seua activitat. No ha 
sigut menys en el cas de la cultura. A 
Paiporta, la Regidoria es veia obliga-
da a tancar espais culturals, com la 
Biblioteca Pública, l’Auditori Municipal 
o el Museu de la Rajoleria, així com a 
suspendre tota la seua programació 
d’esdeveniments.
Una de les cites més importants al 
nostre territori amb la cultura popular 
i la tradició són les Falles. El seu teixit 

associatiu es quedava privat enguany 
de la festa, i hauran d’esperar fins a 
les Falles de 2021 per tornar a gaudir 
d’ella. També es cancel·laven les festes 
locals de Sant Roc, decisió presa de 
manera unànime per la corporació mu-
nicipal amb el vistiplau de les principals 
associacions festeres. “Aquestes deci-
sions s’han pres des de la responsabi-
litat i pensant en la salut i la seguretat 
de la població. Agraïm enormement a 
les associacions festeres la seua com-

prensió, col·laboració i, especialment, 
a les entitats que han renunciat a les 
seues subvencions per destinar-les a 
Benestar Social, la seua solidaritat”, ha 
expressat la vicealcaldessa i regidora 
de Cultura, Maribel Albalat. 

Estiu Cultural a la Fresca
Precisament amb l’objectiu d’alleujar 
el buit que ha deixat la suspensió de 
les Falles, festes i d’altres activitats, 
Cultura ha impulsat el retorn a la nor-
malitat amb la programació d’una sèrie 
d’alternatives d’oci i culturals per a 
aquest estiu, amb totes les mesures de 
prevenció i garanties sanitàries.
La primera d’aquestes iniciatives serà 
el Cinema a la Fresca. Així doncs, tots 
els caps de setmana de juliol compta-
ran amb una oferta cinematogràfica 
variada i per a tots els públics, a la 
Plaça 3 d’abril i a partir de les 22.30 
hores. “Volem reprendre l’activitat cul-
tural a Paiporta, amb totes les garan-
ties sanitàries, per donar alternatives 
d’oci als nostres veïns i veïnes. Després 
d’aquests mesos i la situació viscuda, 
amb la crisi sanitària que hem traves-
sat, necessitem donar-nos un respir i 
tornar a gaudir de l’estiu”, ha manifes-
tat la vicealcaldessa. Entre les pel·lí-
cules que es projectaran en trobem de 
superherois, per a tota la família, com 
Aquaman (dia 17),  comèdia i humor 
amb segell nacional amb Perdiendo el 
Este (dia 24) o musicals com Rocket-
man (dia 31).   
A més, els jardins del Museu de la Ra-
joleria acolliran activitats de vesprada 
pensades especialmente per al públic 
infantil. També al juliol, en sessions de 
dissabte, a les 19.30 hores, hi haurà 
titelles amb La Terra dels Babaus (dia 

18) i de circ amb Oníricus (dia 25).
Ja en agost, també als jardins del 
Museu, es podrà gaudir de música en 
directe i humor. En aquest cas serà a 
partir de les 22.30 hores, també els 
dissabtes. Completa la programació 
el concert de cant d’estil de Xavier de 
Bétera (dia 1) i el monòleg Riures en 
valencià amb Maria Juan i Saray Cerro 
(dia 8).

Nou calendari artístic i d’esdeveni-
ments 
L’àrea de Cultura ha tancat la reprogra-
mació dels esdeveniments i activitats 
afectades, tant a l’Auditori Municipal 
com al Museu de la Rajoleria. Obres 
de teatre com La Maestra, monòlogues 
d’humor o espectacles musicals com 
The Primitals ja tenen nova data, que 
es donarà a conéixer d’ací a poc temps.
“Hem hagut d’ajornar la nostra ac-
tivitat, però no l’hem cancel·lada. El 
personal de Cultura ha treballat de 
valent per  recuperar la programació 
artística de la temporada per a després 
de l’estiu. No deixarem a la població 
paiportina sense accés a propostes 
culturals”, ha conclòs.

La Regidoria 
de Cultura 
proposa un 
Estiu Cultural 
a la Fresca

Cultura ha reprogramat el 
calendari de la temporada 
d’esdeveniments al Museu 
i a la Biblioteca i proposa 
a la població paiportina un 
estiu amb opcions culturals 
variades

Espectacle de circ “Oníricus”

Imatge d’arxiu d’una reunió amb les falles 
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Nova gestió de l’arbrat 
per un poble més verd 
El ple aprova per unanimitat el Pla Estratègic per a la Gestió de l’Arbrat 
Viari de Paiporta, que transformarà els carrers en els pròxims 25 anys

Paiporta afronta en els pròxims anys 
un canvi de paradigma en la gestió 
de l’arbrat viari. El ple de juny va 
aprovar, a proposta de l’equip de 
govern i per unanimitat de la corpo-
ració, el Pla Estratègic de l’Arbrat 
Viari, un document que marca les 
pautes tècniques que ha de seguir 
l’Ajuntament quant a la plantació 
d’arbres, la seua ubicació, l’elecció 
d’espècies i, en general, com s’aug-
mentarà la cobertura verda dels 
carrers tenint en compte criteris de 
sostenibilitat i maximització dels 
beneficis que aporten.
El document, accessible al web pai-
porta.es/arbrat, diagnostica també 
l’estat actual dels arbres de carrer, 
que no inclouen els de rotondes, 
parcs i jardins, ja que no és l’àmbit 
d’actuació del treball. L’anàlisi previ 
s’estén a les 1.898 unitats de 45 
espècies diferents existents a 224 
trams de 162 carrers. 
Les conclusions principals són que, 
tot i que els carrers del poble tenen 
una superfície verda notable, es 
podrien maximitzar els beneficis que 
aporten els arbres amb una tria més 
adient d’espècies, tant per a plantar 
nous exemplars com per a substi-
tuir-ne els actuals, i s’ha de fer un 
canvi radical amb noves directrius, 
tant de poda com de la manera de 
plantar, amb escocells que garantis-
quen el desenvolupament normal de 
la planta des del principi. 
Del diagnóstic inicial de l’estat dels 
vials, destaca la presència massiva 
de tarongers amargs, amb un 22% 
del total. El Pla preveu una substi-
tució massiva d’aquesta espècie per 
altres més adaptades a les necessi-
tats dels carrers. Els tarongers pre-
senten múltiples problemes, el més 
important, que s’han de podar per a 
que no donen fruits, però aquestes 
intervencions els impedeixen desen-
volupar una copa de tamany sufi-
cient. Suposen una gran despesa en 
recursos econòmics i humans tal com 
es tracten actualment, i la tendència 
que se seguirà será a substituir-los.
En un cas similar es troben els exem-
plars d’aligustre (20,2%). Com en el 
cas dels tarongers, n’hi ha massa, ja 
que s’estima que, dins d’un poble, 
cada espècie no ha de sobrepassar 

el 8 o el 10% sobre el total. La poda 
de l’aligustre també implica un gran 
dispendi de recursos, que es podrien 
estalviar amb altres espècies o enfo-
cant el seu creixement d’altra forma. 
Tot i això, el principal inconvenient 
que presenten els carrers de Paipor-
ta per a l’extensió de la plantació 
d’arbres són les voreres massa estre-
tes. De fet, l’estudi, que ha analitzat 
cada carrer del poble vorera a vorera 
per a determinar què es pot plantar i 

Tot i ser un 
document per a 
llarg termini, el 
Pla de l’Arbrat 
contempla accions 
immediates a 
les carreteres 
de Benetússer, 
Picanya i Albal, a 
més dels carrers 
Colombicultura, 
Santa Anna, Sant 
Antoni i l’avinguda 
Francesc Ciscar.

Canvi de paradigma. El Pla 
de l’Arbrat planteja un canvi 
de paradigma a l’hora de triar 
les espècies, els tamanys i els 
espais per a plantar arbres, 
però també els requisits per a 
fer-ho, amb espai suficient als 
escocells per al desenvolupa-
ment correcte de la planta. El 
canvi model de poda també és 
un element fonamental. 
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L’Ajuntament de Paiporta ha apro-
vat els plecs del nou contracte de 
recollida de Residus Sòlids Urbans 
(RSU). A iniciativa de la Regidoria 
d’Urbanisme, Medi Ambient i Sos-
tenibilitat, han eixit endavant uns 
plecs que, per la mateixa despesa 
que suposa el servei actualment 
(754.943,64 euros a l’any) com a 
màxim, duplicarà la capacitat de 
recollida i introduirà la recollida de 
la fracció orgànica, el contenidor 
marró, obligatòria a partir de 2024.
En xifres, amb el nou contracte es 

passarà de 539 contenidors verds 
i 539.000 litres de capacitat, a 650 
contenidors (entre deixalla, orgànic 
i soterrats) i 1.030.000 litres de 
capacitat. Quant als contenidors 
de reciclatge, es passarà dels 126 
actuals de paper, cartró i envasos 
lleugers a 200.
Tots els contenidors seran nous i 
més accessibles. A més, es desinfec-
taran el triple de vegades a l’any (de 
6 a 16 voltes) i es passarà de dos ca-
mions a tres destinats a la recollida 
carrer a carrer. 

El nou contracte de recollida de Residus Sòlids Urbans (RSU) doblarà la 
capacitat dels contenidors i afegirà un camió més al servei

on en funció de factors com les hores 
d’insolació, desvetlla com el 99% de 
les voreres sense arbrat de Paiporta 
tenen menys de 3 metres d’amplària, 
la mínima necessàra per a plantar 
arbres de port xicotet. Per tant, per 
a augmentar la superfície verda 

arbòria del poble, caldrà baixar els 
arbres a l’altura de l’asfalt. 
En la seua defensa de la proposta 
d’acord sobre el Pla de l’Arbratge, el 
regidor d’Urbanisme, Medi Ambient 
i Sostenibilitat, Pep Val, va explicar 
les línies mestres del projecte: “El 

Pla és una ferramenta tècnica que 
ens permetrà estalviar recursos en 
manteniment, minimitzar les incidèn-
cies i reduir riscs al mínim”. En línies 
generals, el Pla permetrà “adequar 
cada espècie que es plante a les 
caractrerístiques climàtiques del 
poble i de cada carrer, augmentar la 
longevitat de les espècies i fer un ús 
raonable de la despesa pública”, va 
concloure. 
Tot i que el document desembocarà 
en la redacció definitiva d’un Pla 
Director de l’Arbrat en què inter-
vindran diferents àrees municipals, 
aquest primer document, presentat 
al Consell de l’Arbrat al mes de juny, 
ja preveu actuacions immediates amb 
les noves directrius a punts concrets 
del poble, com són les vies d’accés 
per les carreteres de Benetússer, 
Picanya i Albal, l’avinguda Francesc 
Ciscar i els carrers Santa Anna, Sant 
Antoni i Colombicultura.

“El Pla ens permetrà 
augmentar la 
superfície arbòria,  
estalviar recursos 
i minimitzar 
incidències , afirma el 
regidor, Pep Val

L’Ajuntament ha posat en marxa 
un nou sistema de recollida de mo-
bles i trastos per zones. El límit el 
marca el barranc de Xiva. Per a la 
zona Sud, es reserven els dilluns i 
dimecres,i per a la zona Nord, els 
dimarts i divendres. Per a baixar 
mobles i trastos al carrer, s’ha de 
donar avís previ a ESPAI, en el 
número 961 950 185, agafar torn i 
traure’ls el dia anterior, en horari 
de 21 a 8 hores. Els mobles o tras-
tos s’han de dipositar sempre al 
costat dels contenidors, fora de les 
voreres per a no impedir el pas. 

Nou sistema de 
recollida de mobles 
per zones

La Regidoria d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat ha reforçat 
el servei de neteja de l’empresa 
ESPAI i, des de març, ha posat al 
carrer tres cubes de neteja a doble 
torn per a desinfectar carrers i em-
plaçaments amb major densitat de 
circulació de persones. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament ha treballat 
per minimitzar el risc de contagi de 
coronavirus Covid-19. Cada setma-
na, s’han netejat amb bactericides i 
dissolucions d’aigua i lleixiu més de 
100 carrers i trams de carrers, con-
tenidors, Centre de Salut, farmàcies 
i comerços. 

Tres cubes a doble 
torn de desinfecció 
i neteja del poble

Paiporta introduirà el 
contenidor d’orgànic
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Innovació possibilita 
el teletreball, les 
reunions a distància i 
l’adaptació municipal 
a la nova realitat

L’Ajuntament de Paiporta ha man-
tingut molt activa la seua activitat 
administrativa i tramitació ciutadana 
gràcies a l’avançat estat d’implan-
tació dels processos telemàtics i 
digitals en l’àmbit municipal. 
L’Oficina ICA ha continuat funcio-
nant amb normalitat al llarg d’aques-
ta crisi sanitària i el seu personal ha 
atés a la ciutadania de forma combi-

nada, entre assistència telefònica i 
presencial, amb límits d’aforament, a 
la mateixa ICA.
“El treball ininterromput del personal 
d’ ICA ha permés gestionar pres-
tacions i subvencions de primera ne-
cessitat, amb l’emissió de certificats 
digitals, com les de Benestar Social 
o ajudes a comer os i autònoms, així 
com altres ajudes i subvencions es-

tatals i de la Generalitat”, ha afirmat 
la regidora d’Atenció Ciutadana, M  
Jesús López.
De fet, amb l’aplicació a l’ ICA de 
nous protocols de prevenció front 
la Covid-  en l’atenció presencial, 
Paiporta s’ha convertit en un dels 
primers ajuntaments de la comarca 
en implantar la cita prèvia. Aquesta 
mesura ha estat possible gràcies a 
l’avançat estat de digitalització de 
l’administració municipal, facilitant, 
al mateix temps, la tasca del seu per-
sonal, que ha vist com augmentava 
substancialment el volum de treball. 
Entre les millores de la reobertura 
s’inclouen mampares de metacrilat, 
la disposició de tres pantalles per 
taula o nous escàners. “Tenim una 
Oficina nica molt moderna i capda-
vantera. A més, tota la plantilla està 
fent un gran esfor  per atendre totes 
les necessitats de la ciutadania”, ha 
conclòs la regidora.

L’ ÚNICA implanta la cita prèvia i millora les seues 
instal·lacions per reprendre l’atenció presencial

L’Ajuntament de Paiporta ha pogut fer 
front a la nova realitat plantejada per 
la Covid- , tant durant la quarantena 
com amb la recuperació de la nova 
normalitat, gràcies al bon treball i 
plena disposició del personal tècnic de 
l’àrea d’Innovació. La seua tasca ha re-
sultat fonamental per tal de facilitar el 
teletreball del personal municipal. Des 
d’Informàtica s’ha habilitat la xarxa 
municipal per poder operar a distància 
amb plenes garanties quant a segure-
tat informàtica i protecció de dades. 
Amb aquest objectiu s’han realitzat 

actuacions com la compra de VP s, 
llicències, programes informàtics o  
augment de la capacitat de la línia 
d’Internet. També s’ha adquirit nou 
material informàtic i equips que, tot 
sumat, en cas de rebrot de la Covid- , 
permetran reprendre el teletreball de 
manera ràpida i efica .
“Gràcies al personal tècnic de l’àrea 
d’Innovació tot el personal de l’Ajun-
tament ha pogut continuar desenvolu-
pant les seues tasques, des dels seus 
domicilis, i donar atenció telefònica a 
tota la ciutadania. A més, hem aprofitat 
per a avançar en l’aplicació de la nor-
mativa de l’Esquema acional de Se-
guretat i ara ja tenim habilitades dues 
línies i tallafocs que, en cas d’avaria, 
no paralitzarà la nostra administració”, 

ha explicat la regidora d’Innovació i 
Atenció Ciutadana, M  Jesús López.
De la mateixa manera, tota l’activitat 
de gestió política i de govern (plens, 
comissions o reunions d’equip de go-
vern) també han estat possibles gràcies 
a l’adaptació dels sistemes i adquisició 
de programes i plataformes per fer-ho 
a distància, a través de videoconferèn-
cies.
“A partir de torns de treball presencial 
i a distància, Innovació ha cobert de 
manera permanent les necessitats de 
l’Ajuntament en matèria d’assistència 
a incidències, control remot d’equips, 
habilitació de procediments en línia o 
accés a l’equip tècnic. Han fet un gran 
treball, molt professional, amb plena 
dedicació”, ha conclòs López.

Plens, comissions, reunions de 
govern i treball administratiu han 
pogut realitzar-se gràcies a la seua 
labor i disponibilitat
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Protecció Civil es posa més que mai al 
servei de Paiporta per fer front a la crisi 
sanitària
Protecció Civil i la seua tasca solidària 
ha resultat essencial en la gestió de 
la crisi sanitària conseqüència de 
la Covid- . El seu voluntariat s’ha 
mantingut molt actiu, en torns de matí 
i vesprada, sempre a disposició de la 
població paiportina, per a col·laborar 
en tota mena d’accions requerides en 
el municipi i poblacions limítrofes. 
De fet, la seua dedicació i entrega 
s’ha plasmat en més de 3.000 hores 
realitzades pel conjunt del seu volunta-
riat, i un total de 522 serveis en suport 
sanitari.
Mentre que durant les primeres setma-
nes de l’emergència sanitària bona part 
de l’activitat diària de Protecció Civil 
se centrava a ajudar a canalitzar la 
solidaritat de paiportins i paiportines, 
donant suport logístic al repartiment 
de mascaretes, pantalles protectores 
o materials necessaris per a la seua 
elaboració, amb la progressiva amplia-
ció de la mobilitat i menors restriccions 
d’activitats, la seua labor s’ha centrat 
en el suport al centre de salut local, 
trasllat de pacients o el  suport a ur-
gències. En aquest sentit, al llarg de tot 
l’estat d’alarma, el personal de Protec-
ció Civil ha realitzat  urgències,  
assistències a domicili,  trasllats de 
pacients i 32 transports. 

A tota aquesta ajuda desplegada s’han 
sumat, a més, quatre nous membres, 
que han passat a formar part de la 
plantilla de voluntariat. “El seu treball 
és sempre desinteressat i silenciós. 
Malauradament aquests mesos no 
han passat tan desapercebuts com 
ens haguera agradat, i els hem hagut 
de veure molt al carrer, fent trasllats, 
repartint material o en altres moltes 
tasques d’urgència”, ha manifestat el 
regidor d’Interior, Vicent Císcar. 
Al desembre de l’any passat Protecció 

Civil de Paiporta commemorava el seu 
25 aniversari, un quart de segle de 
vida dedicat a la previsió, planificació, 
acció i protecció física de les persones. 
En aquests mesos de pandèmia han 
fet honor al seu lema i no han baixat 
pràcticament el ritme d’activitat.
“Estem molt orgullosos del seu treball, 
implicació i recolzament. L’Agraïment 
és el principal sentiment que podem 
transmetre a tot l’equip de Protecció 
Civil des de la corporació municipal i 
de la població de Paiporta”, ha conclòs.

La Policia Local gestiona amb exemplaritat la seguretat i 
protecció de la població paiportina durant la Covid-19 
La Policia Local de Paiporta ha man-
tingut una activitat intensa, vigilant i 
vetlant pel compliment dels decrets i 
normatives quant a mobilitat i en ma-

tèria sanitària durant l’estat d’alarma. 
Així mateix, com a for a de seguretat 
de major proximitat amb la ciutadania, 
patrulles i agents a peu del carrer han 

informat i atés les 
necessitats de la 
població en cada 
moment; també 
amb la resolu-
ció de dubtes 
i reclamacions 
ciutadanes per via 
telefònica. De la 
mateixa manera, 
el protocol d’ac-
tuació VioGen, 
contra la violència 
masclista, s’ha 
mantingut en 
actiu, atenent 
tots els casos 
de violència de 

gènere i  realitzant vora 400 interven-
cions singulars, en coordinació amb les 
àrees d’Igualtat i Benestar Social.
Ara, amb l’arribada de la nova normali-
tat, la Policia Local de Paiporta enceta 
una nova etapa, amb un nou intendent 
al capdavant. Sergio Lozano ocuparà 
aquest lloc de comandament i centrarà 
la seua tasca a potenciar la proximitat 
de la Policia amb la població paiporti-
na, responent a les seues necessitats.
El treball de la Policia no només se 
centra en la prevenció i denúncia de 
delictes, sinó que els agents també 
s’ocupen de vetlar pel compliment 
de l’ordenament jurídic i ordenances 
municipals, actuar com a mediadors i 
regular, en definitiva, la normal convi-
vència de les persones i la ciutadania. 
Completen el seu treball els serveis hu-
manitaris i d’assistència o la regulació 
del trànsit al nucli urbà. Reunió del regidor d’Interior amb el nou intendent de la Policia
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El Campus d’Estiu compleix amb to-
tes les exigències de seguretat mar-
cades per les autoritats sanitàries 
per a aquest tipus d’activitats. L’en-
trada als matins és escalonada per 
a evitar aglomeracions de persones. 
Les xiquetes i els xiquets es troben 
dividits en grups d’unes 10 persones, 
tal com marca la normativa.
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel 
Martín, ha assenyalat que “des de 

la Regidoria de Joventut i Esports 
s’ha volgut oferir un respir per a les 
xiquetes i xiquets, i el jovent del po-
ble, que han passat un confinament 
molt dur”. Martín ha afegit que “es 
compleix la normativa de seguretat 
en matèria sanitària”.
La regidora de Joventut i Esports, 
Marian Val, per la seua banda, ha 
assenyalat que l’àrea ha fet “l’esforç 
necessari per oferir una activitat es-

portiva i d’oci enfocada a la gent més 
jove, amb seguretat, i que vol donar 
resposta a les necessitats de conci-
liació de les famílies paiportines”.
D’altra banda, tres clubs esportius 
paiportins també han programat, 
amb èxit de resposta, campus d’estiu 
en què ha col·laborat el Servei Mu-
nicipal d’Esports: El club de karate 
Tamashi-Do, el Paiporta CF i el Club 
de Futbol E1 València-Paiporta.

La Regidoria de Joventut i Esports ha oferit durant aquest mes de juliol activitats diàries per a xiquetes, xiquets i joves de 8 
a 16 anys, en línia amb les alternatvies d’anys anteriors. L’objectiu és doble: Donar un respir a la gent jove i a la infància del 
poble, i afavorir la conciliació laboral i familiar després de mesos de confinament, teletreball i absència d’activitat lectiva.

Campus d’Estiu com a alternativa 
lúdica i d’oci al poliesportiu

Inscripció gratuïta 
per a escoles i 
programes 20-21
El Servei Municipal d’Esports (SME) 
oferirà inscripció gratuïta per a esco-
les i programes esportius 2020-2021 
a les persones inscrites en el segon 
cuadrimestre de la temporada ante-
rior, per compensar la falta d’activi-
tat presencial des de meitat de març. 

La piscina d’estiu 
obri amb límit 
d’aforament
La Regidoria de Joventut i Esports 
obri des d’aquests dies la piscina lú-
dica d’estiu. D’acord amb les últimes 
directrius marcades per les autori-
tats sanitàries, l’aforament estarà 
limitat, hi haurà dos torns, i la reser-
va i compra d’entrades es realitzarà 
únicament per internet.

L’alerta sanitària i el confinament no 
han aturat l’activitat de la Regidoria 
de Joventut i Esports, que ha mantin-
gut una intensa programació d’oci i 
esport en línia. Així, des del mes de 
març, el Servei Municipal d’Esports, 

l’empresa Caps i el Club de Tae-
kwondo PIAAM Paiporta varen posar 
en marxa ‘Mou-te a Casa’, el progra-
ma d’activitats diàries amb 60 vídeos 
publicats. A més, el Centre Jove ha 
mantingut la programació estable de 
l’Agenda Jove - Edició Quarantena 
a través de les xarxes socials amb 
cursos de dibuix, ball k-pop, begu-
des saludables o recomanacions de 
sèries i còmics, entre d’altres.

Esport i activitats 
joves en línia durant 
el confinament
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AVIVA felicita 
240 xiquetes, 
xiquets i majors
La campanya ‘Felicitats’ de 
l’Agència de Promoció del Valen-
cià AVIVA Paiporta, pensada per 
a felicitar i sorprendre xiquetes, 
xiquets i persones majors durant 
el període de confinament, ha 
arribat a 220 criatures de 0 a 12 
anys, i 20 persones majors. Per 
a transmetre la felicitació d’ani-
versari, AVIVA ha comptat amb 
vídeos personalitzats d’artistes 
valencians com Dani Miquel o Ra-
monets, i la narradora Almudena 
Francés, encarregada de felicitar 
als majors per telèfon. 

La Regidoria d’Hisenda ha impul-
sat mesures fiscals per a estalviar 
113.990,23 euros a comerços i 
xicotetes empreses del poble. El 
consistori bonificarà la taxa de fem, 
la taxa d’ocupació de via pública 
per col·locació de terrasses de bars, 
i la d’ocupació de via pública per a 
parades del mercat, amb l’objectiu 
de minimitzar l’impacte econòmic de 
la crisi pel coronavirus. Els comerços 
no han hagut de realitzar cap tràmit 
per a acollir-se als beneficis fiscals, 
que se’ls apliquen directament.
L’alcaldessa de Paiporta i regidora 
d’Hisenda, Isabel Martín, ha afirmat 
que “el xicotet comerç està rebent 
l’impacte més fort de la crisi, i des 
de l’Ajuntament fem tot el possible 
per ajudar-los a superar-la amb ac-
cions directes i urgents que alleugen 
la seua situació”. 
La bonificació de la taxa de fem de 
2020 suposa un estalvi per als ne-

gocis de 47.390,23 euros. La boni-
ficació de la taxa d’ocupació de via 
pública per al mercat ambulant i fix 
s’aplicarà en tot el segon semestre i 
la part proporcional del primer, amb 

un estalvi total de 24.600 euros. La 
fòrmula serà la mateixa per a la taxa 
d’ocupació de via pública de bars i 
restaurants, que tindran un estalvi 
per al sector de 42.000 euros. 

Les mesures fiscals d’Hisenda 
estalvien 114.000€ als comerços

El ple de Paiporta va aprovar per 
unanimitat el canvi d’ús de Vil·la 
Amparo, l’històric edifici de propie-
tat municipal situat a la carretera de 
València, per a que puga acollir un 
centre de dia públic per a persones 
majors dependents. El tràmit era 
indispensable per a continuar amb el 
procés de rehabilitació i reconversió 
de l’edifici de propietat municipal. 
Tot i que la crisi sanitària pel coro-
navirus Covid-19 ha retardat unes 
setmanes el procediment, a la major 

brevetat possible, l’Ajuntament ad-
judicarà la redacció del projecte de 
reforma i, posteriorment, es licitarà 
i s’adjudicarà l’execució de les ac-
tuacions, que suposaran una inversió 
d’1,2 milions d’euros.
La predisposició de la conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 
la Generalitat Valenciana per a con-
tribuir tant a la construcció com a la 
posterior gestió del centre és total, 
donada la necessitat d’equipaments 
d’aquest tipus que hi ha a Paiporta. 

Aprovat el canvi d’ús de Vil·la 
Amparo a centre de dia

L’Ajuntament els bonificarà la taxa de fem i la d’ocupació de via pública de terrasses de bars i 
parades del mercat per a ajudar-los a millorar la seua situació econòmica en els pròxims mesos
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El Museu reprén el seu calendari expositiu. Els qua-
dres de l’Associació de Pintors Artístics de Paiporta i de 
Pintar-te han représ la programació de la temporada. 

Donació d’ordinadors per a APAHU. Els sistemes més 
antics del departament d’informàtica de l’Ajuntament tin-
dran una segona vida gràcies a la seua cessió en febrer a 
APAH , que els aprofitaran per a tasques bàsiques. 

Hort urbà a l’escola. Alumnat de 5 anys de l’Ausiàs 
March ha aprés aquest curs a plantar fruites i verdu-
res, conrear i menjar saludable amb l’hort del centre.

La Finestra de Paiporta

Més agents per a Paiporta. La Policia Local de Paiporta 
augmenta la seua plantilla amb la incorporació de 12 agents, 
completant-la al 100% en termes efectius de nombre d’agents

Homenatge al personal sanitari. La casa consistorial es va 
enllumenar de verd el 26 de març, en homenatge al personal 
sanitari que ha fet front a la pandèmia de la Covid-19.

Rebaixes en valencià. L’Agència de Promoció del Va-
lencià AVIVA Paiporta ha repartit de manera gratuïta als 
comerços locals cartelleria anunciadora de les rebaixes. 

Dol oficial. L’Ajuntament de Paiporta es va sumar a la 
declaració de dol oficial a tota Espanya impulsada pel 
govern central per a retre homenatge a les víctimes 
del coronavirus Covid-19. 

Energia solar fotovoltaica . La Regidoria d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat ha instal·lat plaques d’energia solar 
fotovoltaica per a abastir el poliesportiu municipal. 
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ALDIS. L’àrea d’Innovació donava en març ordinadors i mo-
nitors antics del departament a ALDIS, un reaprofitament 
dels equips informàtics molt ben acollit pels seus membres.

Pla Edificant. El regidor d’Educació es reunia el passat 
març amb les AMPEs de Paiporta per informar-les de la 
marxa del Pla Edificant al Jaume I, La Sénia i l’Horta.

Museu accessible. El Museu de la Rajoleria avança en la 
millora i condicionament de les seues instal·lacions per fer 
aquest espai completament accessible. El passat mes de març 
incorporava tres noves pantalles d’alta resolució per a tal fi.

Premi d’Estudis Locals. “L’arribada de la industrialització. 
El ferrocarril a Paiporta”, de Rubén García Albalat, guanyava 
en gener la segona edició del Premi d’Estudis Locals.

Nou aire condicionat. L’Ajuntament ha renovat els sis-
temes de refrigeració del Centre Jove, al poliesportiu, i la 
Llar de la Tercera Edat. 

Nou pavelló. L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i la 
regidora d’Esports, Marian Val, presentaran en breu als 
clubs de la localitat l’avantprojecte del nou pavelló cobert. 

Noves màquines agranadores. ESPAI ha estrenat dos 
noves màquines agranadores de major capacitat i més 
eficients que les anteriors, ja obsoletes. 

Ecoparc Mòbil. La nova normalitat també ha permés la 
tornada a Paiporta de l’Ecoparc Mòbil, que ha visitat el 
poble durant els mesos de maig i juny, i tornarà el dia 17 
de setembre a la plaça 3 d’Abril. 
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Triste balance
Los últimos meses han sido realmente 
excepcionales. La pandemia del COVID 
19 ha originado un impacto en la salud 
pública y en la economía de todos del 
que tardaremos mucho en recuperarnos 
totalmente, pero en la parte positiva, 
si es que se puede llamar así, debemos 
destacar que ha supuesto un momento 
de unidad en nuestro pueblo en el que 
todos hemos ido al unísono para sacar 
a fl ote a Paiporta de esta situación.

Sin embargo no debemos confundir 
esta imprescindible unidad con un 
asentimiento a las decisiones que se 
han tomado y sobre todo al defi ciente 
balance que deja la etapa de Compro-
mís al mando del Ayuntamiento, una 
etapa que está a tan solo unos meses de 
acabar, esperamos que para siempre, 
si se cumple el acuerdo de gobierno 
con el PSPV que impidió que la lista 
más votada por los ciudadanos, la del 
Partido Popular, accediera a la Alcaldía. 
Es curioso observar como se critica-
ban al fi nal del mandato popular lo 
que la izquierda llamaba “recortes” en 
educación y sanidad, pero una simple 
observación de la realidad permite 
apreciar que durante los ocho años del 
gobierno de Vicente Ibor se inaugu-
ró el Colegio Público Ausias March, 

el nuevo Instituto Andreu Alfaro, el 
Colegio Público Luis Vives y se fi nalizó 
la construcción del Colegio Público 
Rosa Serrano. Igualmente en materia 
de cultura se construyó e inauguró el 
edifi cio de la nueva biblioteca municipal 
María Moliner, de cuatro alturas y que 
incluía instalaciones para la Escuela 
Pública de Adultos y para la Escuela 
de Idiomas. ¿Recortes en Educación?.

En materia de sanidad el entonces 
Alcalde Vicente Ibor inauguró el Centro 
de Salud Integrado que sustituyó al 
antiguo y mejoró notablemente la aten-
ción de los vecinos y se fueron amplian-
do progresivamente los servicios de 
atención primaria. El anterior concejal 
de sanidad del Partido Popular implantó 
desfi briladores en todos los edifi cios pú-
blicos convirtiendo a Paiporta en uno de 
los primeros municipios cardioprotegi-
dos de España. ¿Recortes en Sanidad?.

Se implantaron los huertos urbanos, 
se creó la empresa pública de servicios 
ESPAI para ahorrar costes median-
te la gestión directa y se invirtió en 
adecentar nuestros jardines, nuestros 
parques, se construyeron rotondas 
y Paiporta estaba más cuidada que 
nunca. Las asociaciones se sentían 

apoyadas por su Ayuntamiento y 
nuestras fi estas patronales alcanzaron 
su máximo apogeo de participación 
porque se programaban para todos 
sin sectarismos ni imposiciones.

A poco mas de diez meses de que se 
acabe para siempre el gobierno de 
Compromís no se ha construido ni un 
solo colegio, no se han iniciado siquiera 
los trámites para la construcción del se-
gundo centro de salud, nuestras fi estas 
han caído en picado y por si fuera poco 
las calles están sucias y con plagas sin 
el sufi ciente control. ¿Es éste el balance 
del que sacan pecho los partidos de la 
izquierda que venían a “rescatar a las 
personas”?.  La imposición sectaria de 
la ideología excluyente de los partidos 
del equipo de gobierno y su falta de 
empatía con las necesidades de los 
ciudadanos nos ha llevado a esto pero 
aún así están orgullosos de su propia 
inutilidad. Desde nuestro actual papel 
de líderes de la oposición y como fuerza 
más votada por los ciudadanos estare-
mos atentos y vigilantes y como siem-
pre al servicio de nuestros vecinos con 
independencia de su opción política.

Vicente Ibor Asensi
Grupo Municipal Popular 

Esperaba el momento y la 
oportunidad de poder dirigir-
me a toda la población, para 
agradeceros de todo corazón 
cómo habéis respondido a es-
tos momentos tan difíciles.

En primer lugar nos sumamos al 
dolor de aquellas personas que 
hayan sufrido la pérdida de algún 
ser querido en esta pandemia.

Gracias a todo el personal sa-
nitario por su actitud en de-
fensa de nuestra salud.

Gracias a todo el personal de 
nuestro Ayuntamiento que 
ha respondido en la defen-
sa de nuestros intereses.

Gracias a la Policía Local, miem-
bros de Protección Civil y personal 
de ESPAI, porque han estado desde 
el primer momento velando por 
nuestra seguridad en las calles.

Gracias a todos los paiporti-
nos y paiportinas por vuestro 
comportamiento y  demostra-
ción de responsabilidad.
Gracias, por las muestras de 

solidaridad de la ciudadanía 
con los más necesitados/as.

Gracias por llegar donde los 
que deberíamos haber llegado 
no hemos conseguido hacer-
lo o lo hemos hecho tarde.

Gracias por superar un momento 
de caos e incertidumbre, en el 
que las noticias de la mañana se 
contradecían con las de la tarde y 
se desmentían con las de la noche.

Gracias por asumir que estábamos 
en una situación de extrema grave-
dad y tragarnos nuestro dolor por 
la pérdida de seres queridos. Y no 
tener el consuelo mínimo de poder 
despedirlos como se merecen.

No podemos vivir con miedo, 
pero hemos de seguir pidiendo 
responsabilidad y sentido co-
mún, “el virus“ sigue conviviendo 
entre nosotros y solo siguiendo 
las medidas de seguridad que nos 
indican las autoridades sanita-
rias podremos hacerle frente.

Quiero desde este BIM pedir que 
continuemos así, y reconocer que 

el pueblo es el que ha dado una 
lección a sus gobernantes, que 
han estado más enredados  en 
cuestiones políticas que humanas.

Ahora lo que toca es sumar,  es 
demostrar que estamos a la altura 
de la población, y pedir  que todo 
el esfuerzo político se focalice 
en la reactivación económica 
de nuestra población, apoyar 
a nuestros autónomos, restau-
rantes, pequeño comercio…

Desde el Grupo Municipal Ciu-
dadanos de Paiporta quere-
mos demostrar que somos un 
partido de estado, y nuestra 
política siempre estará más 
enfocada a las personas que a 
vanas cuestiones de ideología.

Si trabajamos juntos, y nuestro 
esfuerzo se centra en las perso-
nas SALDREMOS DE ESTA.
GRACIAS.

Francisco Estelles Garcia
Portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos.

Gracias

Vicente Ibor
vicenteibor@paiporta.es

Contacta amb el portaveu del grup

Francisco Estellés
paiporta@ciudadanos-cs.org

Contacta amb el portaveu del grup
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Paiporta despierta

Des del Grup Municipal Compromís 
volem començar el nostre article 
amb un record a les víctimes de la 
COVID-19, i a totes les persones que, 
d’una manera o d’altra, s’han vist 
afectades per esta pandèmia global.. 

La situació d’emergència i excepcio-
nalitat que hem viscut ha canviat la 
nostra visió de la realitat i ens ha en-
senyat coses que no hauríem d’obli-
dar mai. Potser la més evident és que 
cal blindar la sanitat pública, i això 
vol dir invertir recursos i cuidar als 
i a les professional. I sí, la Sanitat és 
el millor exemple, però darrere d’ella 
estan la resta de serveis públics.

Sabem com d’important és el 
paper de les administracions pú-
bliques en moments difícils i, per 
això, hem reorganitzat departa-
ments i pressupost municipal per 
donar resposta ràpida a la crisi. 

Des de Benestar Social hem multi-
plicat per quatre les ajudes d’emer-

gència i hem renovat les subvencions 
amb el tercer sector, perquè cap per-
sona es quedara desatesa a Paiporta. 
Hem col·laborat amb la Conselleria 
perquè les beques-menjador arriba-
ren a totes les famílies. Hem acom-
panyat a les persones majors, amb 
telefonades i activitats telemàtiques. 
Hem atès a les persones sense sostre 
i, molt especialment, a les persones 
dependents. 

Calia donar una resposta, també, a 
les persones afectades per la para-
lització comercial i econòmica. Per 
això, hem destinat 350.000 euros 
a ajudes al comerç i a les persones 
autònomes. Des de l’àrea d’Hi-
senda, hem aprovat bonifi cacions 
de taxes municipals que afecten 
al comerç local, i hem treballat 
per adaptar la fi scalitat a la nova 
realitat, prioritzant i destinant re-
cursos a les persones. Fonamental 
també ha sigut el treball de l’àrea 
de mobilitat, retornant els carrers 
a les persones a partir de la Fase 1, 

i el treball d’ESPAI, que ha mantin-
gut el nostre poble desinfectat amb 
un reforç dels serveis al carrer. 

I assumir la importància dels ser-
veis públics vol dir, també, assu-
mir la responsabilitat en la salut i 
els bons hàbits, i ho hem fet amb 
programes com Mou-te a Casa, o 
la versió en línia de les escoles i 
els programes esportius, i amb una 
edició especial de l’Agenda Jove. 
Hi ha hagut més iniciatives, hem 
organitzat el repartiment de mas-
caretes, hem treballat perquè les 
xiquetes i els xiquets i les persones 
grans tingueren aniversaris espe-
cials, hem continuat amb la forma-
ció,... un fum d’idees que esperem 
vos hagen ajudat a superar una 
de les situacions més difícils que, 
com a poble, ens ha tocat viure. 

Gràcies.

Grup Municipal Compromís

Paiporta sale unida y más fuer-
te. Poco a poco las calles del 
pueblo retoman la normalidad 
y la vida vuelve a abrirse paso 
tras meses de confi namiento.

Han sido semanas y meses duros 
e inciertos, de muchos sacrifi cios 
por parte de todos y todas. Las 
personas mayores, los niños y 
niñas, familias enteras… Todas nos 
hemos visto obligadas a afrontar 
una nueva realidad a la que hemos 
sabido hacer frente como pueblo.

Paiporta ha mostrado su lado más 
solidario, dando una gran lección 
de comportamiento y de sentido 
de la responsabilidad, respetan-
do y cumpliendo las normas.

Juntos y juntas estamos saliendo 
de esta crisis sanitaria. En Paipor-
ta y en el resto de España traba-
jamos para no dejar a nadie atrás, 
gracias al trabajo y gestión respon-
sable de un Gobierno Socialista en 

España, en la Comunitat Valen-
ciana y en nuestro municipio. Son 
estos gobiernos progresistas y de 
izquierdas los que están sacando 
adelante a la población, rescatan-
do a personas, y aplicando medi-
das sociales para paliar y aliviar 
las duras consecuencias econó-
micas de esta pandemia. Medidas 
como el Ingreso Mínimo Vital que 
recientemente ha puesto en mar-
cha el Gobierno de Pedro Sánchez, 
o como las ayudas a autónomos, 
empresas y trabajadores desplega-
das por la Generalitat Valenciana.

Cuando llegan los tiempos duros, 
las medidas socialistas se imponen 
y rescatan personas, a diferencia 
del ejemplo que nos daba el PP 
en 2008, que elegía a los bancos 
por encima de la ciudadanía.

Una vez superado lo peor, de-
bemos recordar y agradecer a 
quienes han estado ahí preo-
cupándose por nuestra salud y 

cuidando de nosotros. Personal 
sanitario, Policía Local, Protec-
ción Civil de Paiporta, personal 
de ESPAI, así como todas aque-
llas personas que, en defi nitiva, 
han seguido trabajando para que 
pudiéramos quedarnos en casa.

Tampoco podemos olvidar ni 
dejar de mencionar la solidari-
dad y altruismo que, de manera 
espontánea, ha ido surgiendo a 
través del movimiento asociativo 
y también de la ciudadanía anó-
nima, comprometida, así como 
la labor de las entidades socia-
les, como Cáritas o Cruz Roja.

Nos queda un largo camino por 
recorrer. Queremos daros las 
gracias por todo. El grupo socia-
lista continuaremos trabajando 
por Paiporta y para superar esta 
crisis. Y estamos seguros que 
todos juntos lo conseguiremos.

Grup Municipal Socialista

Blindar la sanitat i els serveis públics

Pep Val
paiporta@compromis.net

Contacta amb el portaveu del grup

Mª Isabel  Albalat
misabelalbalat@paiporta.es

Contacta amb la portaveu del grup






