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Policia Local
participa en el pla
d’accés segur als
col·legis paiportins

Nous cotxes elèctrics i
híbrids per a la Policia
La Policia Local de Paiporta ha
renovat la seua ota de cotxes patrulla amb l’adquisició de tres nous
vehicles elèctrics. Es tracta de dos
cotxes de motor híbrid gasolina-elèctric i un completament elèctric, en
modalitat de rènting. Amb l’aposta
per aquest tipus de vehicles, respectuosos amb el medi ambient i molt
menys contaminants que els anteriors, es redueixen considerablement
les emissions C
i es continua amb
la senda encetada pel consistori amb
l’aprovació, al passat ple de juliol,
del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia
Sostenible PACES .
Martín ha emmarcat el canvi a vehicles elèctrics i híbrids en la implicació màxima del govern de Paiporta,
des de la passada legislatura, en la
lluita contra el canvi climàtic”. La
dirigent paiportina ha afegit que
a l’estalvi en combustible se suma
el d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle , i ha aﬁrmat que l’adhesió al Pacte d’Alcaldies pel Clima
i l’Energia i la recent aprovació del
PACES es materialitza en aquestes

i altres decisions que contribueixen
a frenar l’escalfament global des de
Paiporta”.
La renovació d’aquests cotxes és
doblement positiva perquè d’una
banda, després de tot el rodatge
que fan els i les agents als vehicles,
garantim un equipament segur i
modern, i d’altra combatem el canvi
climàtic, apostant per energies netes , ha expressat el regidor d’Interior.
Els cotxes patrulla, que realitzen
tasques de vigilància i control tots
els dies de l’any, tenen un desgast
superior a qualsevol altre vehicle.
Per aquest motiu resulta fonamental
la seua substitució periòdica o quan
superen els
.
m. De fet, els
nous cotxes estan completament
equipats per al correcte desenvolupament de les funcions de la Policia i
cadascú d’ells compta també amb un
desﬁbril lador. Així mateix, l’elecció
dels nous vehicles segueix les recomanacions del Pacte d’Alcaldies pel
Clima i l’Energia, al qual està adherit
l’Ajuntament de Paiporta.

Policia Local i Ajuntament estan
implicats de manera activa en garantir al màxim el manteniment d’un
curs escolar segur i amb l’aplicació
de totes les mesures preventives i
de protecció possibles per a joves,
xiquets i xiquetes.
Amb aquest objectiu, des de l’inici
del curs escolar els centres educatius
de Paiporta compten amb espais per
a vianants més amplis que garanteixen el compliment de la distància
de seguretat interpersonal d’alumnat
i famílies durant les entrades i eixides dels centres.

La mesura es concreta amb el tall al
trànsit i la disposició de tanques als
carrers afectats i en els accessos a
l’hora d’entrada i eixida. Per al regidor d’Interior, icent Císcar, la bona
marxa del curs escolar és una prioritat per a la corporació municipal,
per aix treballem intensament des
de totes les àrees municipals perquè
xiquets i xiquetes puguen exercir el
seu dret a una educació presencial
amb totes les garanties .

Interior modernitza la gestió dels cementeris
amb un nou programa informàtic

La Regidoria d’Interior està treballant en la modernització i actualització de la gestió de les defuncions i
ocupació dels cementeris locals.
Per a tal ﬁ, l’àrea ha comen at a di-
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gitalitzar la seua base de dades amb
l’adquisició d’un nou programa informàtic. Amb aquest sistema informatitzat de nínxols i defuncions s’agilitza la tasca diària del personal tècnic
de l’àrea i es té un control
més exhaustiu d’aquests
expedients. A més, la iniciativa és una clara aposta per
la conservació i protecció
del Medi Ambient, en reduir de forma considerable
l’ús de paper. La nostra
és una administració amb
consciència ecol gica i preocupada per lluitar contra
el canvi climàtic. Ara, des
d’Interior fem un pas més
en la reducció de l’ús del
paper, a més de facilitar i
>> Paiporta <<

agilitzar el treball del personal tècnic
i modernitzar un sistema de control
manual que estava ja desfasat , ha
explicat el regidor d’Interior, icent
Císcar.
La digitalització dels expedients de
defuncions estalvia espai d’emmagatzematge i permet passar directament
al programa de control les comunicacions i pagament de taxes efectuat
per les funeràries, que realitzen
també digitalment, a través de la seu
electrònica municipal.
Els nous expedients generats s’estan
incorporant directament al programa. Per la seua banda, la informació
i arxiu del registre municipal de
defuncions de fa més de cinquanta
anys, en llibres manuscrits, s’anirà
transferint progressivament.

La Policia Local de Paiporta modernitza
les seues ferramentes de treball amb cinc
noves tauletes tàctils
La Policia Local de Paiporta disposa
de cinc noves tauletes que serviran
per a ampliar les seues ferramentes
de treball i millorar l’equipament
dels vehicles de patrulla.
Aquests dispositius, adquirits gràcies
a una subvenció de l’Agència alenciana de Seguretat rebuda per
l’Ajuntament de Paiporta, estan fets
amb materials refor ats que les fan
molt resistents i a prova de caigudes
i altres exposicions diàries.
Aquestes noves tauletes tàctils són
un pas més en el procés que hem encetat d’actualització i modernització
de les ferramentes de treball de la
Policia Local. Amb la seua adquisició
complim el doble objectiu de garantir les millors condicions possibles
de treball per als membres del cos i
el de donar un servei de qualitat a la
ciutadania , ha manifestat el regidor
d’Interior, icent Císcar.
A més, l’ rea d’Innovació ha estat
treballant en el condicionament

d’aquestes tauletes tàctils i la
instal lació de la versió m bil del
programa EuroCop. Amb EuroCop
Mobile es complementen les funcionalitats policials diàries i facilita
la gestió i accés a les dades. Les
patrulles en servei tindran connexió
a aquesta xarxa europea i podran
accedir de forma àgil a arxius, expedients o informes des de fora de les
dependències de la Policia Local.
Així mateix, aquesta aplicació permetrà als agents, a través d’imatges
o vídeo, la identiﬁcació de vehicles
que tinguen alertes d’interés poli-

cial vehicles en situació irregular o
immobilitzats, i de conductors amb
expedients com ara de violència
de gènere, desapareguts, etc. Es
podrà veriﬁcar en temps real amb
la base de dades del sistema policial EuroCop, el de la DGT i d’altres
bases de dades policials i municipals.
En deﬁnitiva, un exemple més del
treball que realitzem des de l’àrea
d’Innovació per millorar i facilitar
el servei diari a la ciutadania i al
personal treballador municipal”, ha
explicat la regidora d’Innovació, M
esús López.

La Regidoria d’Innovació millora i
amplia la capacitat de la xarxa de
l’Ajuntament
La Regidoria d’Innovació treballa de
manera intensa en la millora, actualització i manteniment de la seua xarxa i
les seues connexions.
Dins d’aquesta dinàmica, s’ha ampliat
la capacitat de la xarxa municipal
d’Internet i s’ha avan at en l’aplicació
de la normativa de l’Esquema acional de Seguretat. Amb aquesta millora
l’Ajuntament habilita dues línies i tallafocs que, en cas d’avaria, no paralitzarà l’administració ni el treball diari
del personal municipal.
A més, els últims treballs realitzats
inclouen el sanejament del cablejat
elèctric del consistori i la seua nova
canalització. Al llarg de diverses
setmanes s’han incorporat caixes
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noves per als llocs de treball, ampliat
endolls, netejat cables o renovat connexions i etiquetatges.
Sense el treball diari i constant del
personal d’Innovació no podríem
donar a paiportins i paiportines el
servei de qualitat, àgil i eﬁcient, que
mereixen, ni mantenir el nostre Ajuntament al capdavant a la comarca en
matèria d’administració electrònica.
Els sistemes i infraestructures tecnol giques evolucionen molt ràpidament
i, si no s’està al dia i actualitzat, de
seguida es queden obsolets. Per aix
és tan important anar fent aquests
treballs i no descuidar-los , ha dit la
regidora d’Innovació, M esús López.
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Endavant la nova zona
esportiva i el pavelló
L’IVAJ reconeix
l’Agenda Jove
del nﬁna ent
L’Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ) ha concedit a l’àrea de Joventut una subvenció d’11.939, 89 euros
per a ﬁnan ar activitats per a joves
d’entre 12 i 30 anys, després de qualiﬁcar els projectes paiportins amb la
màxima qualiﬁcació,
sobre
.
Les intervencions locals que reben
ﬁnan ament per part de l’I A són
‘Otakuvers’ i el Grup Jove d’Improvisació Teatral.
Altres activitats que han rebut
ﬁnan ament són l’Agenda ove d’ ivern, els tallers d’escriptura creativa
als instituts del Programa Saó, i les
sessions d’aproximació a la improvisació teatral i de creació de ‘Raps
amb missatge’ del Campus d’Estiu.
En aquest cas, les activitats es
programen en espais habituals dels
joves amb l’objectiu d’apropar alternatives d’oci que tenen al seu abast
i generar punts de trobada entre
persones amb interessos comuns.
La novetat que ha incorporat la
convocatòria d’ajudes de l’IVAJ és
el ﬁnan ament d’activitats extraordinàries organitzades com a conseqüència de la Covid-19.
En aquesta línia, el departament de
oventut ha rebut ﬁnan ament per
l’Agenda Jove - Edició Quarantena,
i accions d’educació i sensibilització sobre les mesures de protecció
front la Covid, com el disseny de les
mascaretes #joveresponsable, el
Campus d’Estiu i la creació de ‘Raps
front al Covid’.

El ple de Paiporta va aprovar per
unanimitat la compra de l’última
pastilla de terreny per a la construcció de la nova zona esportiva
amb pavelló cobert que se situarà
al carrer Literat Azorín, entre la
piscina coberta i el camp de futbol
El Palleter. En aquesta adquisició, el
consistori inverteix 220.000 euros
per a sumar els més de 19.000 metres quadrats necessaris per a portar

a terme el projecte, que comptarà
amb un pavelló multiusos de 3.300
metres quadrats dividits en dos
altures, i 15.300 metres quadrats en
total, sumant la zona verda i la pista
d’atletisme d’entrenament enfocada,
principalment, a l’esport base.
La regidora de Joventut i Esports,
Marian Val, va presentar als clubs
esportius locals l’avantprojecte, elaborat amb les seues aportacions.

30.000€ en
ajudes a clubs i
esportistes locals
La Regidoria de Joventut i Esports ha
obert, un any més, la convocatòria
de subvencions a entitats i joves
esportistes locals. Les ajudes ascendeixen a 25.000 euros per a clubs i
5.000 per als i les joves més destacades. Se subvencionaran despeses de
2019. Les bases i la resolució estan
disponibles al web paiporta.es.

Inquiet i Agenda Jove Formació,
les propostes de Joventut
El Centre Jove ha redoblat les propostes post-conﬁnament, i ha oferit
a la joventut dos grans línies d’activitats. D’una banda, amb Inquiet, va
posar a diposició de les persones de
12 a 18 anys activitats esportives i
escèniques com afro-dance, zumba
ball urbà, GAP, improvisació teatral o
entrenament runner, entre d’altres.
6|
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La inscripció era gratuïta. Més endavant, i per a pal·liar les xifres d’atur
juvenil, va enfocar l’Agenda Jove a la
formació, amb tallers per a utilitzar
les noves tecnologies per a trobar
feina, el curs de manipulador o manipuladora d’aliments, o tècniques des
de l’animació juvenil per a col·lectius
amb necessitats especials.

Paiporta
paga les
factures
en 7 dies

En plena pandèmia, el consistori
i ESPAI compleixen amb les
seues obligacions amb empreses
proveïdores en temps rècord
La Regidoria d’ isenda i Administració eneral, encap alada per
l’alcaldessa, Isabel Martín, ha donat
compte al ple del Període Mitjà de
Pagament a Proveïdors (PMPP) del
segon trimestre de 2020. Aquesta xifra medeix el temps que tarda l’Ajuntament en pagar les factures, situat
entre juliol i setembre en 7 dies.
Per a l’alcaldessa, Isabel Martín,
aquestes xifres són magníﬁques
i fan de l’Ajuntament una institució
solvent i ﬁable, amb els comptes sanejats i al dia”. La responsable dels
serveis econòmics municipals també
ha tingut paraules d’agraïment per
a les treballadores i els treballadors:
“En condicions adverses, hem complit amb els compromisos”.

AVIVA reparteix
bosses
reutilitzables al
mercat

L’Agència de Promoció del Valencià
AVIVA i la Regidoria d’Economia han
repartit bosses reutilitzables amb
missatges per a promoure l’ús del
valencià. Les bosses són una alternativa sostenible al plàstic i inclouen
un glossari amb termes valencians
per a anomenar alguns productes.

En vigor les
n ﬁ a n pe
a fotovoltaiques
Després de superar els tràmits
administratius, entren en vigor les
modiﬁcacions de les ordenances
ﬁscals impulsades per la Regidoria
d’ isenda per a promoure l’energia solar fotovoltaica a vivendes,
comer os i empreses de Paiporta.
En concret, a partir del mes de
gener es podrà reduir l’IBI entre un
25% i un 50% durant un màxim de
tres anys per la instal·lació d’energies netes, i un
de boniﬁcació
en la taxa de llicències urbanístiques i en l’Impost de Construcció,
Instal·lacions i Obres (ICIO) en fotovoltaica, geotèrmica o aerotèrmica.
Quant a l’Impost d’Activitats Econòmiques IAE , la boniﬁcació per a
empreses passa del 25% al 50%.
Per a l’alcaldessa i regidora d’ isenda, l’aposta per aquestes
mesures “és un dels eixos centrals
del govern de Paiporta, tant des del
punt de vista de vista econòmic com
de la sobirania energètica”.
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Benvinguda al
nou comandant
de la Guàrdia Civil
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor d’Interior, Vicent Ciscar, s’han reunit amb el nou comandant de la Guàrdia Civil de Paiporta,
Julio Sánchez Allueva, i amb la tinent
del cos, Estefanía García Sánchez.
Durant la trobada, han intercanviat
impressions sobre la situació de
Paiporta, un poble tranquil amb un
índex de delinqüència baix, i sobre la
prioritat conjunta per a atendre els
casos de violència masclista.
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Eduardo Betes: tradició musical paiportina
perpetuada de generació en generació
Eduardo Betes és músic per tradició.
De família de músics, com en moltes llars del nostre territori, va anar
forjant el seu camí com a professional del clarinet i va convertir la seua
passió i aﬁció en la seua professió.
“Els Ribes, com es coneix a la meua
família, som tots músics: ma mare,
mon pare, el meu germà, els meus
cosins i oncles...”.
Va començar de ben xicotet en açò
de la música. “Al huit anys ja estava
estudiant al Conservatori Professional de Música de Catarroja José
Manuel Izquierdo. Al mateix temps ho
compaginava amb la Banda Primitiva
ací al poble”. I és que altra particula-

ter d’interpretació que va perllongar
la seua estada al país austríac ﬁns
a tres anys. Un temps de formació i
aprenentatge, de coneixement d’al-

“Els Ribes som
tots músics: ma
mare, mon pare,
el meu germà...”
ritat dels Ribes a l’hora de perpetuar
la tradició musical ha estat la de
formar part de la Primitiva. “Mentre
he estat a València sempre he estat a
la banda, participant als concerts de
Nadal, Sant Roc, etc. Una volta vaig
acabar el grau mitjà a Catarroja em
vaig passar al Conservatori Superior
de Música Joaquín Rodrigo de València per fer el superior i després vaig
decidir fer l’últim any d’Erasmus a
Graz. Conforme ha anat augmentant
la meua mobilitat per faena he hagut
de deslligar-me de la Primitiva”.
Finalment a Graz, en Àustria, Eduardo no només va fer el seu Erasmus,
sinó que va decidir aprofundir en els
seus estudis de clarinet, amb un màs8|

Betes amb la seua iaia i els seus iaios
amb les partitures del pasdoble que els
va dedicar.

tres formes de fer música i d’entendre-la, que de segur assentaren la
base de la seua carrera i trajectòria
professional futura.
“A la meua tornada vaig començar a
fer proves en l’Orquestra Nacional
>> Paiporta <<

d’Espanya i en la Banda Municipal
de Barcelona. Durant quatre anys
vaig estar fent bolos amb elles i altres
orquestres com l’Orquestra d’RTVE”.
I així ha estat, amunt i avall, ﬁns
que fa només un parell de mesos, en
octubre, s’incorporava com a músic titular a la Banda Municipal de
Barcelona, on l’ha tocat conviure amb
una realitat molt peculiar a causa
de la pandèmia sanitària. “La nostra
dinàmica és la d’assajar i fer concerts
tots els diumenges. Tanmateix, amb
la pandèmia hem estat tocant sense
públic ﬁns fa només unes setmanes.
No obstant això, hem retransmés els
nostres concerts per Internet a través
d’una plataforma en línia creada per
l’Auditori de Barcelona”.
Una altra faceta que compagina amb
la de clarinetista és la de compositor.
“Des de xicotet sempre m’ha agradat
compondre, he anat tenint curiositat
i fent cosetes i quan la meua iaia,
‘la sabatera’ va fer 90 anys li vaig
dedicar un pasdoble que tocàrem al
Concert de Sant Roc amb la Primitiva. Va ser molt emotiu”. Després
han vingut altres composicions de
pes, com el pasdoble que va fer per
encàrrec del president de la Junta
Local Fallera en homenatge a totes
les falleres de la història de Paiporta.
I com no, després va ser el torn dels
seus altres iaios. “El meu iaio és qui
em duia a Catarroja al conservatori
totes les vesprades durant deu anys.
Es mereixia aquest reconeixement”.
I per al futur, Eduardo espera poder
continuar vivint de la seua música, tocant a la Banda Municipal de
Barcelona, “on estic molt orgullós i
content de pertànyer”. De segur que
l’esperen molts èxits amb ella.

El Museu de la Rajoleria fa 20 anys
El Museu de la Rajoleria està de celebració enguany. Un 5 d’octubre de
l’any 2000 aquesta antiga fàbrica de
rajoles, coneguda com el Rajolar de
Bauset, es convertia en un autèntic
espai cultural de convivència, museu etnològic i memòria viva de
Paiporta. El projecte, que apostava
per la posada en
valor del patrimoni
industrial, va ser
molt innovador. Per
commemorar aquesta
data tan assenyalada
els jardins del Museu acollien
un
acte de celebració d’aquest aniversari que servia també com a reconeixement al treball diari, al llarg
dels anys, del seu personal i també a
la iniciativa i la tenacitat de moltes

persones de perﬁl tècnic i polític
que visualitzaren el gran potencial
d’aquest antic espai fabril com a
fàbrica de cultura.
El públic va gaudir de l’amenització
de Burumballa teatre, la música en
directe i els moments per al record,
amb la projecció d’un vídeo que
recorria la història vital del
Museu des de l’inici de la seua
activitat en 1924.
L’acte va comptar amb la
presència del president de la
Diputació de València, Toni Gaspar, que a més va visitar la sala de
plens del consistori i va estampar la
seua signatura al llibre de ﬁrmes de
l’Ajuntament.
La celebració d’aquesta data tan
especial ha inclòs l’exposició ‘20
anys del Museu de la Rajoleria’, una
mostra commemorativa que recopila

el treball de 20 artistes que ja havien
exposat amb anterioritat al Museu i
que exempliﬁquen la varietat d’obres
i peces de les quals s’han pogut gaudir entre escultura, pintura, il·lustració, ceràmica o fotograﬁa.
Amb més de 200.000 visites des de
la seua obertura, el Museu és un
referent a la comarca. Gràcies al bon
treball realitzat al llarg dels anys,
aquest espai s’ha convertit en un clar
exemple de museu local de proximitat, dinamitzador de la vida social i
cultural de Paiporta.

El president de la Diputació de
València, Toni Gaspar, signant al llibre
d’honor de l’Ajuntament.
>> El nostre poble <<
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Reunió amb
immobiliàries
L’Ajuntament s’ha reunit amb les
immobiliàries paiportines per a
informar-les del pla d’adquisició
de vivendes posat en marxa per la
Conselleria d’Habitatge, i que té com
a objectiu l’ampliació del parc públic
per a destinar-les a usos socials.

L’envelliment
actiu es manté

Les obres de conversió de
Vil·la Amparo en centre de
dia començaran al 2021
El procés administratiu per a convertir Vil·la Amparo en un centre de
dia per a persones majors, continua
endavant, després de la visita del
director general d’Infraestructures
de Serveis Socials, Enric Juan, dies
enrere. Durant la visita, Juan va
subratllar les potencialitats de l’espai triat per a acollir el nou centre
de dia i també de l’entorn.
Acompanyat d’una arquitecta del
departament depenent de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, Juan va veure

de primera mà les possibilitats de
la casa, de dos plantes i amb espais
diàfans, i de l’entorn, un gran parc
que és la zona verda més gran de
Paiporta. En la visita els varen acompanyar l’alcaldessa de la localitat,
Isabel Martín, el regidor de Benestar
Social, Sanitat i Salut Pública, Rafa
Gadea, i l’arquitecte municipal. La
redacció del projecte ﬁnalitzarà al
desembre. Seguidament es licitarà
aquest document per a passar posteriorment a l’adjudicació de l’obra,
que començarà al 2021.

Igualtat, UPCCA
i Centre Jove
actuen als IES

Programa contra
la pobresa
energètica

El programa Saó promou
la igualtat i la salut, a més
d’estimular la creativitat

La primera activitat del programa ha
consistit en la formació del personal
municipal de enestar Social, ﬁcina d’Atenció al Consumidor (OMIC)
i Medi Ambient. Aquesta formació
servirà per a assessorar a famílies en
la reducció de la factura energètica.
En un segon tram, s’ha iniciat la tria
de 15 famílies en situació de vulnerabilitat per a que reben la formació
oportuna. Finalment, el personal tècnics realitzarà una auditoria de les
vivendes d’aquestes unitats familiars
per a proposar formes d’estalviar
ﬁns a un
en la seua despesa
energètica.

L’objectiu del programa és oferir
recursos per a la promoció de la
igualtat i la lluita contra la violència
masclista, el reforç de la salut i la
prevenció de conductes de risc, la
promoció cultural i la convivència, i
la informació juvenil, entre d’altres.
Amb tallers com afro-dance, educació emocional, gestió de l’estrés o
prevenció de consum de drogues es
realitza una intervenció transversal
i preventiva per a millorar la vida de
les persones joves de la localitat.
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La Regidoria de Benestar Social
manté els tallers per a l’envelliment
actiu, les activitats per a la socialització i la promoció de l’activitat
física i mental de persones majors.
Enguany, i degut a la situació d’alerta sanitària, s’han pres totes les
mesures de seguretat per a impedir
contagis entre els centenars d’usuaris i usuàries. Entre l’oferta hi ha els
tallers d’informàtica, artteràpia, ioga
i memòria, mentre que el ball s’ha
suspés temporalment.

>> Paiporta <<

La nova recollida
de trastos d’ESPAI
triplica la capacitat
El sistema divideix el poble en dos
zones i ha triplicat la capacitat. Durant els tres primers mesos, es varen
recollir 80.500 quilos, és a dir, 1.789
al dia, pels 668 d’abans. Hi ha més
informació a paiporta.es/recollida.

Primers guardons
Vil·les en Flor

Paiporta incrementa la
neteja en 214.000 euros i
suma 18 persones més
A causa de la situació de pandèmia, i
de cara a previndre l’extensió del coronavirus, el govern de Paiporta va
aprovar al mes de juliol un reforç de
la neteja i desinfecció d’espais públics front al Covid-19 amb 214.000
euros més. La modiﬁcació, portada
a ple per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat i
aprovada per unanimitat, ha permés
la contractació de 18 persones o
l’ampliació de les mitges jornades de
la plantilla que es troba en aquesta
situació, el que suposa un incre-

ment de la dotació de més del
.
Aquest increment se suma al
més que ja havia pujat al pressupost
de 2020 respecte al de 2019.
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, va aﬁrmar que és una prioritat
del govern de Paiporta prendre
totes les mesures necessàries per a
garantir la seguretat i reduir el risc
de contagi”. El regidor d’Urbanisme,
Pep al, va afegir que es combina
la contractació de nou personal amb
els increments de jornada d’aquelles
persones que així ho desitgen .

L’Ajuntament
es passa a la
fotovoltaica

Paiporta ha sigut guardonada per
primera vegada per la Xarxa de
Municipis Verds ‘Vil·les en Flor’, una
iniciativa de l’Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia
Hortícola (ASFPLANT). Els premis
valoren el conjunt del patrimoni vegetal i paisatgístic, la cura del medi
ambient, la sostenibilitat i l’ús social
i sinèrgies amb l’activitat turística.
Aquest desembre, ASFPLANT ha
entregat el guardó a l’alcaldessa,
Isabel Martín, i el regidor d’Urbanisme, Pep Val.

ﬁ na e da
s’estrena amb
ple de consultes

La casa consistorial de Paiporta es
passa a l’energia solar fotovoltaica.
La Regidoria d’Urbansime, Medi
Ambient i Sostenibilitat ha instal·lat
panells solars que proporcionaran 10 kilowatts d’electricitat. Amb
aquesta energia es cobrirà bona part
de l’abastiment necessari per a les
dependències on es troben els principals serveis per a la ciutadania.
Aquesta conversió a energia neta,
emmarcada en els compromisos de
reducció de consum i emissions pel
Pacte d’Alcaldies pel Clime (PACES),
se suma a les ja executades o en
procés al Centre Cultural, el poliesportiu i els centres educatius de la
localitat

El nou servei ajuda a la ciutadania
i les empreses a reduir la factura
energètica i les emissions

L’Ajuntament posa en marxa l’ ﬁcina
Verda, un servei municipal gratuït
d’atenció i informació sobre hàbits
sostenibles en el consum d’energia.
Amb tallers presencials i atenció individualitzada, l’objectiu és l’estalvi
en la factura energètica i la reducció
del consum de negocis i particulars.
Les primeres sessions d’atenció
individual amb cita prèvia es varen
completar. La següent atenció és el
20 de gener. Hi ha més informació a
paiporta.es oﬁcinaverda.

>> El nostre poble <<
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Paiporta ha celebrat una nova edició
del seu festival de contes. Enguany
Paiporta Món de Contes arribava a
la seua cinquena edició amb l’imaginari narratiu, fantàstic i emocionant
intacte.
“Un any més repetim cita amb la
narració oral a Paiporta. Les circumstàncies sanitàries ens han obligat
a donar-li un format un poc diferent
respecte altres anys, però les ganes
d’escoltar històries i retrobar-nos
amb l’imaginari dels contes continua
molt viu , ha aﬁrmat la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel
Albalat.
Una edició enfocada en els narradors,
narradores i contacontes del territori
nacional. Amb les seues intervencions
el públic assistent ha conegut les
distintes formes en què es conten les
històries i relats a cada racó, regió o
país del món.
Amb Paula Carballeira, Pepe Maestro,

a

Inés Bengoa, Cristina Verbena i les
seues històries hem viatjat de nord a
sud per Espanya, visitant Navarra, La
Corunya, Saragossa o Cadis. Narradores i narradors ens han provocat
sentiments tan variats com admiració,
repulsió, tendresa o por; ens han contat històries quotidianes i humorístiques; ens han evocat l’inevitable i ens
han acostat a l’erotisme.
A més, la jornada inaugural ha estat
un homenatge als contacontes valencians amb la “Roda de contes” que ens
proposaven Eva Andújar, Nuria Urioz,
Carles Cano, Patricia Picazo i Vicent
Cortés.
Coincidint amb el Festival Paiporta
Món de Contes, la Biblioteca ha inaugurat una exposició d’Escola Valenciana dedicada al gran contacontes
valencià Llorenç Giménez. La mostra
‘Llorenç Giménez: l’home, els contes,
el país’ ha acostat la ﬁgura de Lloren ,
en totes les seues vessants, a Paiporta.

El Museu de la Rajoleria organitzava un passeig per l’horta teatralitzat amb Burumballa Teatre.
La ruta va incloure els racons més
signiﬁcatius i singulars de les terres que envolten Paiporta. A més
de mostrar la zona agrícola que
envolta el municipi i els productes
que es cultiven en elles, es repassaren alguns moments importants

en la història de Paiporta, així com
situacions quotidianes del passat
de les seues gents. Aquestes rutes
es reprendran quan les circumstàncies sanitàries ho permitisquen.
“Paiporta ha sigut un poble tradicionalment agrícola. Amb el mode
de vida accelerat de la nostra
societat i la immediatesa amb què
obtenim tot, oblidem d’on venim.
És la nostra responsabilitat revalorar la tradició agrícola i el nostre
passat com a poble, que fa part de
la nostra cultura popular , aﬁrmava la vicealcaldessa i regidora de
Cultura, Maribel Albalat.

Les IV Jornades de Memòria Històrica porten la
e e
l an l
e el n t e pa at a a p ta
Les IV Jornades de Memòria Històrica
s’han celebrat a Paiporta amb una programació molt variada que ha inclòs
cinema, amb pel·lícules com “Mientras dure la guerra” o “La Trinchera
Inﬁnita teatre, amb hist ries emotives i re exives sobre l’educació a la II
República, com l’obra “La maestra”,
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o amb exposicions que ens han fet
re exionar i analitzar el nostre passat,
com l’exposició de l’Associació Cultural
Institut Obrer “Educar en temps de
guerra (1936-1939)”.
“Les Jornades de Memòria Històrica ens acosten cada any a un passat
recent que totes i tots compartim, un
temps on els esdeveniments
viscuts foren intensos i dolorosos. També fou un temps
de grans passos endavant en
l’educació o de l’auge de la
cultura. Per tornar a acostar-nos a tot açò i, sobretot,
no oblidar-ho és necessari
que continuem celebrant any
rere any aquestes jornades”,
ha manifestat la vicealcaldessa i regidora de Cultura,
Maribel Albalat.
També en aquestes jornades
>> Paiporta <<

l’escriptora Cristina Escrivà presentava
al Museu de la Rajoleria el seu llibre
“La Residencia de señoritas 19361939. La etapa valenciana del Grupo
Femenino de la Residencia de Estudiantes”, escrit a partir del seu treball
d’investigació arran l’Hort de les Palmes, que va acollir aquesta residència
per a senyoretes durant un temps en la
Guerra Civil.
I per continuar completant l’Arxiu de
la Memòria Històrica de Paiporta s’han
presentat les darreres entrevistes orals
realitzades, un projecte encetat fa ja
cinc anys que porta 25 entrevistes
fetes i més de 25 hores de gravació.
Finalment, la Biblioteca de Paiporta
se sumava a les activitats de Memòria
Històrica amb el recital de poesia de
l’alumnat del taller de l’Aula de la
Paraula “El Vers de la Memòria II”, un
homenatge als versos de Lorca.
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a les associacions
com a servei
comunitari
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L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat
en el ple ordinari d’octubre una moció institucional que reconeix a les
associacions com a servei comunitari essencial.
De fet, el moviment associatiu juga
un paper molt important a Paiporta, aglutinant a prop del 40% de
la població. Per sectors, trobem
associacions culturals, esportives o
educatives, entre d’altres.
“Les nostres associacions són agents
transformadors de la societat i
construeixen interessos generals
comuns. La solidaritat i el foment de
la convivència són alguns dels valors
que transmeten i fomenten, com
han donat bona mostra als llargs
dels mesos de conﬁnament, per

Burumballa Teatre, Apahu, Asociación de Bolilleras, Club Atletisme Paiporta,
Club de Espeleología L’Horta, Festers del Gos i el Club Handbold Femení
Paiporta han vist reconeguda la seua difusió de valors, cultura i tradició local

La Regidoria de Participació Ciutadana de Paiporta reconeixia la
labor del teixit associatiu a través
de l’homenatge a set associacions
paiportines en la segona edició de la
Gala Somos Súper, celebrada a l’Auditori Municipal. L’acte va comptar
amb la presència de l’alcaldessa de
Paiporta, Isabel Martín i la regidora
de Participació Ciutadana, Esther
Torrijos, acompanyades per la resta
de membres de la corporació municipal, així com pel director de la
Fundació Horta Sud, Julio Huerta.
Representants de les associacions
guardonades arreplegaren de mans
de les autoritats el diploma que els
acredita com a superherois i superheroïnes en una gala marcada pel
bon rotllo i el to informal.
La regidora de Participació reconei-

xia que ha sigut un any complicat
per a les associacions. Malgrat tot,
“la seua tasca és indiscutible. Són
peça fonamental del gran puzle que
forma Paiporta. Han estat al costat
de la població paiportina en els moments especialment difícils que hem
travessat i per això hui més que mai
mereixen el nostre reconeixement i
també el nostre suport”.
La campanya Somos Súper, promoguda per l’Ajuntament i la Fundació Horta Sud, visibilitza la labor
en favor del bé comú d’aquestes
agrupacions i està tenint continuïtat
al llarg dels darrers mesos amb la
publicació dels vídeos de cadascuna
de les set associacions premiades, a
través de les xarxes socials i web de
l’Ajuntament de Paiporta i la Fundació Horta Sud.
>> El nostre poble <<

també l’esforç, l’amistat o l’enriquiment personal de la ciutadania”, ha
expressat la regidora de Participació
Ciutadana, Esther Torrijos.
Des de l’àrea de Participació es
treballa per enfortir el teixit associatiu de Paiporta intensiﬁcant la
seua formació, signant convenis de
col·laboració, educant en la cultura
participativa i en la corresponsabilitat ciutadana, així com promovent i
estenent els processos de participació. Un altre aspecte molt important
en què s’està treballant des de la
Regidoria és en l’avaluació de l’actual situació del teixit associatiu. En
l’àmbit socioeconòmic, moltes associacions s’han vist greument afectades a conseqüència de la pandèmia
sanitària i cessament o limitació de
les seues activitats.
Malgrat aquestes dades preocupants, les associacions han sabut
llegir les necessitats de la ciutadania i trobar noves fórmules, reinventant-se durant el conﬁnament
i atenent-les. A més, des de l’àrea
es recorda que són un motor molt
important que impulsa l’economia
local, i generen molts llocs de treball
a través de la seua activitat.
| 13
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Paiporta
aconsegueix
721.000€
per a tallers
d’ocupació
La subvenció augmenta 25.000 euros
respecte a enguany i beneﬁciarà a 30
persones aturades de llarga durada
o en situació de vulnerabilitat, que
obtindran títol oﬁcial i percebran un
salari. És requisit indispensable estar
inscrit en Labora

El fons ECOVID
permetrà incorporar
altres 18 persones
Paiporta també ha aconseguit
227.456,62 euros del fons ECOVID
de la Conselleria d’Economia per a
mitigar l’impacte de la crisi sanitària
sobre el mercat de treball. L’Ajuntament incorporarà 18 persones
durant sis mesos. La major part dels
nous treballadors i treballadores
reforçaran a ESPAI en tasques de
neteja de la via pública.

La Regidoria d’Economia, Ocupació i
Comerç ha aconseguit una subvenció
de 721.000 euros per als tres tallers
d’ocupació destinats a persones aturades de llarga durada o en situació
de vulnerabilitat. La quantitat s’ha
incrementat en 25.000 euros respecte de la dotació del passat exercici.
Els tallers que s’oferiran al Centre
de Formació Ocupacional seran els
d’administratiu o administrativa, disseny de pàgines web i atenció sociosanitària, amb un total de 30 places,
a més de les de director o directora
del taller, quatre professors o professores i un auxiliar administratiu.
Les persones assistents als tallers

L’OMIC
recupera
24.000 euros
per al veïnat

L’empresa EMO
dona 10.000
mascaretes
L’empresa paiportina EMO ha donat
a l’Ajuntament de Paiporta 10.000
mascaretes de protecció, destinades
a evitar contagis de coronavirus Covid-19. Es tracta de la major cessió
de material des de l’inici de la pandèmia. Les mascaretes s’han repartit
entre personal municipal essencial,
com són els cossos de Policia Local
i Protecció Civil, ESPAI, així com
treballadores i treballadors d’àrees
com Benestar Social. L’alcaldessa de
Paiporta, Isabel Martín i la regidora
d’Economia, Ocupació i Comerç,
Beatriz Jiménez, s’han desplaçat a
la seu d’EMO per a agrair personalment la donació.

seran preseleccionades per Labora amb criteris socials i de renda,
rebran formació durant un any i
percebran un salari durant tot el
temps que duren els cursos. Aquelles persones interessades en formar
part dels tallers han d’estar inscrites
en Labora.
“Estem molt satisfetes amb els
resultats i el funcionament d’aquests
tallers, que obrin noves portes per a
persones amb diﬁcultats per a trobar
treball i, a més, ofereixen la seguretat i la tranquil·litat de percebre un
salari”, ha explicat la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Beatriz
Jiménez.

La recollida de
cartró comercial
ja té 21 negocis
El nou servei gratuït de recollida
de cartró per a comerços locals ja
compta amb 21 negocis adherits.
L’Ajuntament pretén incrementar el
reciclage i facilitar-lo a les empreses
locals. Per a sumar-se, s’ha de telefonar a ESPAI (961950185).
>> El nostre poble <<

L’Oﬁcina d’Informació al
Consumidor presenta 175
reclamacions al 2020
El servei gratuït es presta al Centre
de Formació Ocupacional (Santa
Anna, 35), i ha presentat 175 reclamacions, 10 consultes i una queixa
formal. Amb aquestes accions, ha
recuperat 5.468 euros a agències de
viatges, 6.000 a bancs, 3.368,29 en
telefonia, 2.751 en transport, i quantitats ressenyables en vehicles i automòbils (850 euros), assegurances
(900 euros) o electrodomèstics (948
euros). Per a contactar amb l’OMIC,
s’ha de telefonar al 963972474.
| 15
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Una paiportina
se sotmet a una
prova PCR a la
carpa instal·lada
a la porta del
centre de salut
per a evitar
aglomeracions i
contagis

“Açò no s’ha acabat, hem de fer-ho
baixar com siga”
Des del centre de salut de Paiporta es demana prudència per a evitar una tercera onada de
contagis de coronavirus: “Hem de mantindre totes les precaucions”. El coordinador envia una
carta d’agraïment per la col·laboració a l’Ajuntament, extensiva a Policia Local, Protecció civil i
ciutadania en general. “Sols entre totes i tots ho podem frenar”, demana
Lluny de recuperar la normalitat, el
dia a dia al centre de salut de Paiporta
es viu encara amb altes dosis d’estrés
i preocupació. Les xifres d’incidència
acumulada a la localitat es mantenen
en la línia de tota la Comunitat Valenciana, lleugerament millors. “Però açò
no s’ha acabat, ni molt menys”, explica
amb contundència el coordinador, Juan
Carlos Beguer. “Hem de mantindre
totes les precaucions i mesures de seguretat, de distanciament. Hem de fer
baixar la corba com siga”, conclou.
La segona onada, que pareix que en
aquestes setmanes estiga baixant la
seua intensitat, ha deixat el personal
del centre exhaust. Tot i que pareix
que les dependències estiguen sempre
mig buides, la càrrega de treball s’ha
multiplicat per dos. Les metgesses i els
metges, que abans atenien a unes 30
persones al dia, ara fan front a 50 con-

sultes, entre presencials i telefòniques.
El personal d’infermeria ha afegit a les
seues tasques habituals la realització
de PCR i la resta de proves. L’ànim i les
forces van i venen. Tot i això, es mantindran al peu del canó.
Amb la ﬁnalitat d’agrair l’esfor de la
ciutadania, el centre de salut ha dirigit
recentment una carta a l’Ajuntament
per a fer extensiva la seua gratitud
a les paiportines i els paiportins per
la seua col·laboració, però també al
govern local i la corporació, a la Policia
Local i Protecció civil. Expressen també el seu condol a les famílies de les
huit famílies que han perdut a un ésser
estimat a causa de la pandèmia.
La relació u da entre el coordinador
del centre de salut i l’Ajuntament ha
facilitat la lluita contra la Covid-19. “La
vacunació de la grip comú a l’Auditori
ens ha evitat un perill d’aglomeracions
>> El nostre poble <<

important”. El consistori també ha
instal·lat carpes per a protegir de les
inclemències meteorològiques als i les
pacients, i també per a realitzar proves
a l’exterior.
Mentre arriben les vacunes, que s’esperen, d’acord amb les primeres informacions de les autoritats sanitàries, al
llarg del mes de gener, des del centre
de salut insisteixen en demanar prudència. La manera més efectiva de frenar l’expansió del virus és restringir al
màxim les reunions socials, mantindre
les distàncies de seguretat i utilitzar
sempre la mascareta. En deﬁnitiva, fer
cas a les normes i les recomanacions
de les autoritats sanitàries competents.
“No ens hem de cansar de repetir-ho,
sols entre totes i tots podem frenar-ho,
hem de ser responsables per a protegir-nos i protegir a la resta de persones”, explica Beguer.
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El barranc de Xiva, testimoni viu de la
història de Paiporta

El barranc de Paiporta és i ha sigut
testimoni privilegiat de l’evolució social,
urbanística i cultural de Paiporta. La
història del nostre poble és la història
del barranc de Xiva, o com també se’l coneix, el barranc de Torrent, de Catarroja
o rambla del Poio.
Els seus 462 km² de conca han viscut
riuades i crescudes. El seu llit ha vist
com es jugaven partits de futbol a l’antic
camp de “Entre Puentes” o “Los Puentes” i també en ell trobem les plantes
més properes a nosaltres i pròpies del
nostre entorn.
Encara que no sol portar aigua, quan
arriben les pluges, temporals i grans
precipitacions, el seu cabal pot arribar
a desbordar-se, com va passar durant
la gran riuada de València de 1957.
Aquests episodis es repeteixen cada
cert temps en el nostre territori. El més
recent, fa menys d’un mes, en novembre,
quan en molt poques hores s’enregistraven unes pluges de més de 150 litres
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per metre quadrat. I com a imatge més
cridanera i signiﬁcativa, la d’un cotxe
buit amb els llums encesos que l’aigua
va acabar arrossegant cap a Paiporta,
barranc avall.
A la premsa escrita trobem ja testimonis d’inundacions a Paiporta en 1885.
Més tard, en 1949, es va desbordar el
Túria i el barranc, inundant tota l’horta.
Segons les dades oﬁcials, a alència es

produïren 41 morts. El darrer episodi
destacable de crescudes i inundacions al
segle XX el trobem l’any 1983.
Comunicacions deﬁcients, mitjans escassos i precaris... La gota freda al segle
XIX i primera meitat del segle XX era
sinònim de capítols negres que portaven
la pèrdua en l’agricultura, la destrucció
de béns i, en el pitjor dels casos, la mort.
Amb el pas del temps, gràcies a les mi-

Un cotxe és arrossegat per l’aigua durant les darreres pluges del passat mes de
novembre.
>> Paiporta <<

Pas del barranc entre “el poble” i “el secà” abans de la
construcció dels ponts.

Inauguració del Pont Vell en 1931.

Barrancada en l’any 2000. Foto cedida per Jesús Soriano Ciscar
llores i obres de canalització realitzades
al llarg de les darreres dècades, Paiporta
va deixar de patir de manera tan greu els
efectes d’aquests temporals, encara que
el barranc visqué altres grans acumulacions d’aigües en l’any 2000, en 2008,
2011 i 2016.
I si Paiporta està lligada inevitablement
al seu barranc, aquest ho està de la mateixa manera als ponts que el travessen
i permeten comunicar “el poble” amb
“el secà”. El primer pont del barranc, el
Pont Vell, s’inaugurava en 1931. Anys
més tard, en 1978 es va inaugurar el
Pont Nou. També creua el nostre barranc
des del 1894 el Pont del Ferrocarril, per
on circulava “el trenet” cap a València i
Torrent.
Testimoni viu durant segles i segles, hem
de continuar estimant i cuidant el nostre
barranc, mantenint-lo net i en bon estat,
per tal de donar-li una vida molt llarga
que el continue posant en la primera línia
de la història de Paiporta.

Antic camp de futbol “Entre Puentes” o “Los Puentes”.

Crescuda del barranc en desembre de 2016.
>> El nostre poble <<
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Formació contra
ennuegades als
centres escolars

Curs escolar segur a Paiporta
La Regidoria d’Educació ha treballat
intensament en la preparació del curs
2020-2021, en coordinació i col·laboració amb la resta d’àrees municipal, per
fer que les classes avancen amb bona
marxa i normalitat als centres educatius paiportins.
El diàleg i les reunions amb AMPEs,
famílies i personal directiu dels centres
ha sigut una constant en tot aquest
temps. Així bé, els primers mesos del
curs s’han desenvolupat sense incidències gràcies a la implicació i la responsabilitat de tota la comunitat educativa,
des del personal dels centres ﬁns a
l’alumnat.
“Els centres educatius de Paiporta han
posat en marxa uns rigorosos protocols
anti Covid i el diàleg i la coordinació
entre ells i la Regidoria és màxima. Les
famílies poden estar satisfetes amb la
marxa del curs. Continuarem treballant
sense baixar la guàrdia per oferir una
educació de qualitat a l’alumnat paiportí , ha aﬁrmat el regidor d’Educació,
Alejandro Sánchez.

Les mesures higièniques desplegades
han demostrat, així mateix, la seua
eﬁcàcia. Entre aquestes destaca la
disposició de mampares protectores,
dispensadors de gel hidroalcohòlic, o
la senyalització als corredors i patis.
A més, a les zones comunes s’han fet
treballs de manteniment, pintura i l’habilitació d’espais d’ombratge.
Quant a l’augment de recursos per
fer front a la pandèmia en les aules,
Educació ha contractat a cinc monitors
i monitores que se sumaven als 17 docents aportats per la Conselleria d’Educació com a reforç de les plantilles dels
centres. Així mateix, els treballs de neteja i desinfecció s’han intensiﬁcat amb
presència de personal de neteja al llarg
de tota la jornada. La intensiﬁcació de
la neteja es completa amb una ventilació de les aules constant, adaptada a
les circumstàncies climatològiques.
En deﬁnitiva, la tornada a les aules ha
estat una tornada segura, amb totes
les garanties i amb els mínims riscos
possibles de contagi.

Amb l’objectiu d’oferir als centres
les millors condicions de seguretat i prevenció d’accidents, pel
benestar tant de l’alumnat com
del personal treballador, Educació ha dotat als huit centres
docents paiportins d’un dispositiu d’emergència en asﬁxia per
ennuegada, així com formació en
l’ús d’aquests aparells i primers
auxilis en l’àmbit escolar.
Milers d’alumnes cada dia fan ús
del servei del menjador escolar,
cafeteries dels IES i esmorzen
als patis. Al llarg dels pròxims
mesos es realitzarà una formació a càrrec d’una empresa
especialitzada on professorat i
personal dels centres adquiriran
coneixements sobre reanimació
cardiopulmonar (RCP), obstrucció de la via aèria per cos
estrany (OVACE), Posició Lateral
de Seguretat (PLS), així com el
funcionament d’aquests aparells
contra ennuegades. S’impartiran
un total de 24 hores de formació
que, per grups reduïts, aniran
fent tots els col·legis i instituts.

Educació combat la Covid a les aules amb el
repartiment de material higiènic i la difusió d’un espot
La Regidoria d’Educació vol sumar-se
al grup d’agents socials i veus institucionals implicades de manera activa en
la lluita contra la Covid-19 a les aules.
Amb aquest objectiu, Educació ha
encetat als centres docents paiportins
una campanya amb un doble vessant
preventiva i formativa que inclou el
repartiment de mascaretes i dispensadors automàtics de gel, a més de la
difusió d’un espot de conscienciació
sobre la importància de l’ús de la
mascareta. En total s’han entregat 20
aparells dispensadors, subministrats
amb 150 litres de gel, i 4.300 mascaretes per a tots els centres.
“Volem contribuir amb la comunitat
educativa i sumar-nos al treball de
prevenció i conscienciació. Esta en joc
no només la nostra salut, sinó la de les
persones que més estimem”, ha manifestat el regidor d’Educació, Alejandro
Sánchez.
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Noves infraestructures educatives
pe a a p ta a
el la Ed ﬁ ant
El manteniment en bon estat de les
infraestructures educatives és essencial per oferir una educació pública de
qualitat. Els instituts i col·legis públics
de Paiporta presenten diferències
quant a l’estat actual dels seus ediﬁcis
i instal·lacions. Per això, amb l’objectiu de condicionar i millorar aquests
centres públics d’educació, Paiporta
s’ha acollit a diferents actuacions de
remodelació i millora del Pla Ediﬁcant
de la Conselleria d’Educació.
ràcies al Pla Ediﬁcant s’ha accelerat la tramitació dels expedients
per a la construcció i la reforma dels
centres educatius paiportins. Al llarg
d’aquesta legislatura s’han succeït les
reunions de l’alcaldessa de Paiporta,
Isabel Martín, i el regidor d’Educació,
Alejandro Sánchez, amb el director
general d’Infraestructures Educatives,
Víctor Garcia, i també amb el personal tècnic de la Conselleria, equips
d’arquitectura, directives dels centres
inclosos en l’Ediﬁcant, així com amb

IES LA SÉNIA
PRESSUPOST D’INVERSIÓ:
11.300.000 €
ESTAT:
- L’Ajuntament ha acceptat la
delegació de competències per dur
a terme l’obra.
- El projecte es troba en la seua
tramitació ﬁnal i en breu es licitarà la redacció del projecte.
ACTUACIONS:
- Es construirà un nou institut i
s’enderrocarà el vell ediﬁci.
S’ampliarà la parcel·la, que passarà de 10.000 m² a 13.500 m².
- La major superfície del centre
permetrà ampliar les places de
750 a 1.100, amb 20 unitats
d’ESO, 12 d’FP i 6 de batxillerat.

les AMPEs i les famílies.
Fruit d’aquest treball d’estudi,
avaluació i coordinació entre administracions, tres centres educatius de
Paiporta s’acolliran a diferents tipus
d’accions a través del Pla Ediﬁcant el
CEIP Jaume I, el CEIP L’Horta i l’IES
La Sénia. Aquests centres compten
amb ediﬁcis que daten dels anys
setanta i per tant el deteriorament
per l’ús i el pas dels anys d’aquestes
infraestructures és un fet.
El projecte que està més avançat i que
veurà la llum en primer lloc és el del
CEIP Jaume I. El pròxim 2021 donaran inici les obres, amb millores com
la instal·lació d’una coberta exterior,
moderna i innovadora, amb panells.
Aquestes millores són fruit de la consulta realitzada des de l’Ajuntament a
l’equip directiu i el mateix consell escolar, que ha expressat les necessitats

CEIP JAUME I
PRESSUPOST D’INVERSIÓ:
1.536.049’73 €
ESTAT:
- El projecte ﬁnal d’obra ja està
redactat.
- En procés de licitació d’obra.
ACTUACIONS:
- El centre serà sotmés a una
reforma integral.
- Es faran millores d’accessibilitat,
seguretat i condicionament interior i exterior, remodelació integral
dels banys, impermeabilització
de la coberta, instal·lació d’un
ascensor, serralleria i millora de la
fusteria interior i exterior.

>> El nostre poble <<

de l’escola perquè el personal tècnic
de l’àrea d’Urbanisme les inclogués en
la seua memòria valorada.
L’IES La Sénia veurà com s’enderroca el seu ediﬁci vell per fer un nou
institut al seu lloc. Un nou centre que
tindrà més capacitat i més places. A
l’estructura se li afegirà una ala on
s’emplaçaran els mòduls de Formació
Professional. El centre també comptarà amb un gimnàs, pista esportiva,
una zona per a usos comuns, àrea de
jocs, porxada i jardí, a més de l’ediﬁci principal per a l’ESO i Batxillerat.
Aquesta actuació suposarà més de
la meitat del pressupost total del Pla
Ediﬁcant a la comarca de l’ orta en
2021. A més, el treball de negociació
realitzat per la Regidoria d’Educació
ha aconseguit fer créixer la inversió
del projecte inicial, de 6 milions d’euros, ﬁns als
’ milions.
El CEIP L’Horta és el centre on més
treball queda encara per avançar.
No obstant això, l’Ajuntament ja ha
presentat a la Conselleria les seues
necessitats i ha sol·licitat una actuació
integral que incloga tant els espais
interiors com l’ediﬁci i zones exteriors. La parcel·la serà superior a la
que el centre ocupa ara i, per tant, es
disposarà de major superfície per a la
zona escolar.

CEIP L’HORTA
ESTAT:
- Els projectes d’obra i les
memòries valorades es troben en
fase de redacció.
ACTUACIONS:
- L’Ajuntament sol·licita una actuació integral.
- S’estan duent a terme diferents
reunions de treball amb personal
tècnic i equips d’arquitectes per
posar en comú avanços, dubtes i
propostes.
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Una nova via verda des de Paiporta
a Catarroja i l’Albufera

L’Ajuntament acorda amb el consistori veí i Massanassa habilitar i enllumenar un camí vora al
barranc de Xiva per a millorar la mobilitat
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel
Martín, i el seu homònim de Catarroja, Jesús Monzó, s’han reunit amb
els responsables de la Confederació
idrogràﬁca del úquer C
per
a plantejar la possibilitat d’habilitar
la nova via verda, amb un resultat

favorable de banda de l’ens que té
competència sobre el barranc de
iva. En trobades anteriors amb
la diputada provincial de Mobilitat
Sostenible, Dolors Gimeno, ja es va
acordar que ambdós ajuntaments,
junt al de Massanassa, presenta-

rien un projecte conjunt per a una
línia de subvencions de la Diputació
de València destinada a promoure
aquest tipus d’infraestructures. La
idea és connectar els tres pobles
amb una via que permeta anar en
bicicleta o a peu. a des de Catarroja,
es podrà accedir a paratges com el
del Parc atural de l’Albufera.
Per a l’alcaldessa, Isabel Martín,
“amb el projecte millorarem la mobilitat de la comarca en general, a més
de fomentar hàbits de vida saludables . Martín conclou que connectarem municipis que estan a prop
en termes geogràﬁcs, per allunyats
en quant a les possibilitats de despla ar-se sense vehicle privat .

Renovació del
conveni Viogen
de coordinació

Els Ramonets
amenitzen el
p t nﬁna ent
El grup de roc Ramonets va protagonitzar els actes amb motiu del 9
d’Octubre a Paiporta, organitzades
per A I A. Centenars de xiquetes
i xiquets varen disfrutar d’una de
les primeres activitats grupals de la
desescalada post-conﬁnament.
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La Junta Local de Seguretat de
l’Ajuntament de Paiporta va acordar
la renovació del conveni de col·laboració iogen, que intensiﬁca la
coordinació entre institucions per
a abordar la violència masclista
gràcies a la informació compartida i
les actuacions coordinades. A més,
va treballar en l’actualització del
protocol d’actuació conjunta entre
Policia Local i Guàrdia Civil per a la
protecció de les víctimes i potencials
víctimes d’aquesta xacra, en una
trobada presidida per l’alcaldessa,
Isabel Martín, amb presència del
subdelegat del overn, Rafael Rubio,
i de representants dels cossos i
forces de seguretat ambé es va avaluar la situació de la pandèmia.

Conjura per a frenar la
pandèmia de la violència
masclista en el 25N
L’esplanada de l’Ajuntament va acollir,
un any més, l’acte central de les celebracions del 25N, Dia Internacional
Contra la iolència Masclista. L’acte va
comptar amb la presència de la ciutadania, joves representants dels centres
educatius, treballadores i treballadors
municipals, el Consell de la Dona, el
grup de suport Creixem untes’, la corporació municipal i el govern.
En la seua al locució, l’alcaldessa,
Isabel Martín, va posar de relleu els
efectes del conﬁnament sobre les
dones, aïllades en moltes ocasions junt
al seu maltractador, i al càrrec de les
cures familiars, i va aﬁrmar que alcem

la veu davant la pèrdua de qualsevol
companya a mans del seu assassí, i no
deixarem de fer-ho, tot i que la ultradreta cavernària vulga silenciar-nos
amb calúmnies. os convide a deixar
de normalitzar el masclisme i vos done
la meua paraula jo no callaré .
La regidora d’Igualtat, Esther Coronado, va afegir que la pandèmia està
aprofundint la bretxa de gènere en
l’ús de recursos públics i en l’accés
a l’ocupació . Per aix , va concloure,
les administracions públiques hem de
continuar prestant serveis i posar en
marxa solucions que garantisquen una
resposta coordinada .

Nova formació
d’Igualtat per a
la Policia Local

Jornada sindical
amb propostes
feministes

La Regidoria d’Igualtat ofereix formació en lluita contra la violència masclista per a la Policia Local. L’objectiu de
les jornades és millorar la coordinació
entre àrees per a combatre millor
aquesta xacra social, i informar als i les
agents de les últimes novetats quant
als recursos de l’àrea d’Igualtat.

Els sindicats Intersindical, CC
,
i SPPLB han oferit una jornada amb
propostes feministes per a aconseguir
una igualtat real a l’Ajuntament de
Paiporta. L’acció forma part del Pla
d’Igualtat del consistori, que té com a
objectiu implementar mesures per a
acabar amb la discriminació.
>> El nostre poble <<

Esther Coronado,
nova regidora
d’Igualtat

Esther Coronado és la nova regidora
d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta.
La llicenciada en Periodisme i Màster
en Desenvolupament, Institucions i Integració Econ mica, a més de destacada activista en favor de la lactància materna des del seu càrrec de presidenta
de l’ONG Amamanta, va assumir el
càrrec a l’octubre després que el deixara Guillem Monroto, i com a la següent
en la llista electoral de Compromís.
Coronado afronta la seua nova responsabilitat amb l’ànim de “continuar el
llegat que ens deixa uillem Montoro,
que ha fet un treball formidable per ,
òbviament, amb noves perspectives”
ja que parteix d’un bagatge diferent,
com a professional, activista, com a
dona i com a mare .
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Bones
pràctiques amb
els felins
L’ABC de la relació sana entre
els gats de carrer, la ciutadania i
l’entorn urbà. Hi ha alguns mites
que cal trencar
· Alerta! Gat ferit. Si et trobes
un gat ferit, Lovecats recomana
determinar si necessita atenció
veterinària urgent. Si la resposta és
afirmativa, se l’ha de portar a una
clínica veterinària. Si no és possible,
s’ha de contactar amb la Policia
Local (900122092) per a que done
avís a l’associació. Si el gat no està
greu, es pot donar avís a Lovecats
(asociacionlovecats@gmail.com)
i una persona voluntària es farà
càrrec quan li siga possible.
· El xip, fonamental. Els gats
domèstics també han de portar
microchip identificatiu. Aquesta ferramenta, que identifica els amos i
ames de les mascotes, és essencial
en cas de pèrdua de l’animal.

Lovecats, el voluntariat que
vetla pels gats de Paiporta
L’Ajuntament renova el conveni amb l’entitat, que contribueix a
controlar la població i té cura del benestar d’aquests integrants de la
fauna urbana, amb un paper més important del que pareix
L’acord que uneix Lovecats amb
l’Ajuntament compromet a l’entitat,
formada exclusivament per persones
voluntàries, al control i la cura de les
colònies felines. Aquesta cura es materialitza en alimentar, esterilitzar, medicar i desparasitar en la mesura de les
possibilitats econòmiques de l’associació i també de temps de les persones
voluntàries. A més, rescaten i busquen
casa que adopte aquests animals. Qui
forma Lovecats es dedica a aquesta
tasca per pur amor als animals.
Però el seu treball desinteressat també
contribueix a millorar la vida del poble
en general, perquè la salut de la fauna
urbana és també la salut de la ciutadania paiportina.
A Paiporta, Lovecats ha establert mitja
dotzena de colònies felines. L’existència de gates i gats de carrer és un fet, i
l’objectiu no és que desapareguen, sinó
que estiguen en les millors condicions
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possibles, que tinguen menjar i no el
busquen en comerços i terrasses, que
no patisquen malalties i que ajuden,
també, al control de plagues, com les
dels rossegadors. A través de l’esterilització, a més, es controla la densitat
de la població per a que no vaja més
enllà del que poden atendre des de
Lovecats i del que seria desitjable, ﬁns
i tot per als propis felins.
Lovecats és una entitat oberta a qualsevol tipus de col·laboració de la ciutadania. Organitza recollida d’aliment
i a través dels seus perﬁls en xarxes
socials com Facebook o Instagram,
busquen cases d’acollida o adopció
per a animals ferits o abandonats.
Les tasques que porten a terme són
diverses, però bàsicament se centren
en l’alimentació, l’acollida o la captura
d’individus per a l’esterilització. Si vols
tirar-los una mà, els pots contactar al
correu asociacionlovecats@gmail.com.
>> Paiporta <<

· Esterilitza. Des de Lovecats alerten de la necessitat d’esterilitzar
els gats i les gates per a controlar
la població. Fins i tot aquells gats
domèstics que no tenen contacte
amb altres gats, ja que és habitual que passegen a soles i poden
fecundar gates de carrer, cosa que
multiplica la població i provoca
macrocolònies descontrolades.
· Mala alimentació. És un costum
estès, però no s’ha d’alimentar els
felins amb les sobres menjar de
casa. Tot i que és fruit de la bona
voluntat, l’alimentació no autoritzada entorpeix la labor de voluntariat i perjudica la salut dels gats,
que han d’ingerir granulat adaptat
al seu sistema digestiu.

La Mesa Comunitària de la primera fase del projecte de Soledat No Desitjada, formada per associacions i entitats que poden col·laborar en
la detecció de casos, ja s’ha reunit en un parell d’ocasions a l’espai Paiporta Conviu. Prompte començaran les primeres activitats

Una xarxa comunitària per a
previndre la soledat no desitjada
L’Ajuntament impulsa, amb el suport d’entitats i associacions, un programa per a fer front al fenomen creixent
de les persones que es trobes soles. Es tendeix a pensar que el problema afecta sols a les persones majors, però
també el pateixen altres col·lectius com dones en situació de vulnerabilitat, migrants i, últimament, joves
El programa és pioner als pobles de la
comarca, tot i que ja s’ha portat a terme en alguns barris de València capital
i també, a una escala major, a Barcelona i Madrid. L’Ajuntament de Paiporta
pretén trobar el suport d’associacions
i entitats ciutadanes per a detectar
casos i fer-li front al problema de les
persones que es troben soles.
L’extensió d’aquesta dolència, la soledat, no afecta sols als i les majors.
També l’acusen col·lectius en situació
de vulnerabilitat com dones, migrants i,
ﬁns i tot, joves. En el context actual de

pandèmia i les mesures d’aïllament, els
estudis indiquen que el problema s’ha
aguditzat enormement. El projecte es
materialitzarà en una xarxa de suport
veïnal i professional que treballe de
manera conjunta per a sensibilitzar el
veïnat, acompanyant a les persones que
patisquen aquesta situació, i contribuïnt a detectar els casos i abordar-los
a través de protocols estructurats. Amb
aquesta ﬁnalitat, es necessiten totes les
mans possibles: associacions, personal
tècnic municipal i sanitari, però també
comerços i ciutadania en general.

Complicitats
contra una
pandèmia social
En la Mesa Comunitària participen
entitats com l’Associació de Jubilats i
Pensionistes, la Nova Am@s de Casa,
l’alumnat del Centre de Formació de
Persones Adultes (CFPA), Cáritas, Creu
Roja, Scouts Gaia, Interampa, les dos

>> El nostre poble <<

L’objectiu, al remat, és pal·liar la soledat no desitjada, una situació que té
greus conseqüències en la salut com
és l’insomni, el malestar físic, la falta
d’autoestima o la caiguda de la persona a quadres depressius.
Som éssers socials i, davant una problemàtica de naturalesa comunitària,
l’Ajuntament planteja un abordatge
de banda de tota la comunitat per a
generar xarxa i potenciar les relacions
veïnals i previndre situacions de risc.
Per a que ningú senta la soledat si no
la desitja.

bandes de música, Junta Local Fallera,
el comerç local i la Junta de Moros i
Cristians. L’Ajuntament busca la seua
complicitat contra una pandèmia social
de gran incidència. A Espanya, el
19,5% de la població viu sola, i un 40%
d’aquest percentatge ho fa perquè no
té més remei. Quatre milions de persones se senten soles, i el risc de sentir-se així és més alt si s’és dona, major
de 65 anys, de nacionalitat estrangera,
sense parella o vídus i vídues i en posició socioeconòmica més vulnerable.
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Les claus d’una
llei autonòmica
avançada

· El dret a la mort digna està regulat en
la Llei 16/2018, de 28 de juny, de la Generalitat, de drets i garanties de la digitat
de la persona en el procés d’atenció al
final de la vida.

Paiporta es posiciona
a favor del dret a una
mort digna
L’Ajuntament és pioner en el suport a les propostes d’entitats com
l’Associació pel Dret a una Mort Digna (DMD) en la difusió dels drets
que assisteixen a la ciutadania valenciana per a decidir com vol viure els
últims dies de vida: sempre amb tota la informació, i la voluntat de no
abandonar aquest món amb un patiment innecessari
La moció aprovada per la majoria del
ple compromet al consistori a ser un
agent divulgador dels drets que permeten a la ciutadania afrontar el procés
de morir amb dignitat segons les seues
creences i decisions prèvies, d’acord
amb els principis que difonen entitats
com l’associació DMD. Es tracta, ni
més ni menys, de donar a conéixer els
preceptes que inclou la llei aprovada
per la Generalitat Valenciana al 2018, i
que permeten a les persones decidir de
manera anticipada quins tractaments
volen rebre i quins rebutgen, com han
d’actuar els serveis mèdics en cas de
situació irreversible, i com vol viure els
seus últims dies de vida si s’arriba a
una situació insalvable.
La regulació de les cures pal·liatives,
dels drets dels i les pacients, de les
obligacions del personal sanitari, estan
des de fa dècades instal·lades al debat
polític. Lluny de crear polèmica, la
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moció elevada al ple de Paiporta a iniciativa de Compromís i aprovada amb
el suport del PSPV-PSOE i Ciudadanos
i el rebuig del PP, té com a objectiu difondre drets als quals és voluntari acollir-se. No obliga, però sí que empara
la voluntat de qui decidisca lliurement
no perllongar la seua vida quan no hi
ha solució mèdica possible i l’únic que
queda és el patiment i el dolor.
Aquesta difusió se substanciarà en una
pedagogia cívica, amb xarrades informatives i activitats als centre assistencials, educatius i culturals, campanyes
en els mitjans municipals o edició de
tríptics. A més, el consistori formarà
a la plantilla de treballadores i treballadors de l’oﬁcina
ICA per a que
faciliten la tramitació del Document
de Voluntats Anticipades (DVA), on es
deixen per escrit els tractaments que
s’accepten i es rebutgen en cas de viure una situació sanitària irreversible.
>> Paiporta <<

· Regula el dret de les persones malaltes
a rebre cures pal·liatives integrals en el
procés d’atenció final de la seua vida,
i permet planificar-ne l’administració
per a mitigar el dolor i protegir la seua
dignitat fins a la mort. Permet triar on
rebre les cures, a casa o als hospitals i
residències.
· La persona té dret a triar qui l’acompanyarà fins a l’últim moment per un
familiar o algú proper, a més de rebre
assistència espiritual d’acord amb les
seues creences i conviccions.
· Els centres mèdics, públcis o privats,
han de protegir, garantir la dignitat
de la persona (...) i assegurar la seua
autonomia, els seus desitjos i voluntats,
expressats a través dels documents
pertinents, com el Document de Voluntats Anticipades (DVA), que es podrà
gestionar des del mateix Ajuntament de
Paiporta, o la Planificació Anticipada de
Decisions (PAD), que és fruit del diàleg
i el pacte amb el personal sanitari que
atén habitualment al pacient.
· La persona té dret, a més, a passar
els últims dies en una habitació d’ús
individual.
· Altres drets que regula són el de la
intimitat, en el sentit de la confidencialitat de la seua decisió, al consentiment
informat, en el sentit que ha de tindre
tota la informació, al rebuig d’una intervenció, o a les referides cures pal·liatives
del dolor i del patiment.

Joventut Multicolor ha participat en diferents activitats de promoció de la igualtat i
la diversitat, i té vocació de xafar el carrer però, donada la situació actual, es troba
centrada en el ciber-activisme i la difusió en xarxes socials, principalment, Instagram

Paiporta s’associa

La unió
de joves
per una
Paiporta
inclusiva
Joventut Multicolor naix per a
fomentar la igualtat, la inclusió, la
justícia social i l’apoderament, i es
mostra oberta a la participació de
qualsevol persona sense importar
el gènere, l’edat o l’ètnia
Lluny del clixé de la joventut apàtica,
desarrelada i inconscient, tan estés per
la gent major, col·lectius com ‘Joventut Multicolor’, nascut recentment a
Paiporta, mantenen un discurs potent
de transformació social, de foment de
valors i d’activisme radical en defensa
dels Drets Humans.
Es declaren obertament “ciber-activistes“ i saben que, de vegades, el seu
missatge incomoda, com en el taller
d’Stencil de Guerrilla impulsat pel
Centre Jove per a difondre missatges
a favor de la igualtat amb motiu del
25N, Dia Contra la Violència Masclista.
Reberen insults al carrer i en xarxes
socials. “L’únic que demostra aquest
tipus de reaccions és que la intervenció
causa impacte, que incomoda, cosa
que, en part, és un dels objectius”.
Les persones que formen part de Joventut Multicolor obrin debats incòmodes i donen a conéixer a través dels
seus perﬁls en xarxes socials realitats
amagades, perquè la desigualtat té la
seua arrel en la por, i aquesta, prové de
la ignorància i desconeixement”.
Fan una crida a sumar-s’hi, a la participació ciutadana, a la presa de consciència, perquè “no podem oblidar la
força d’un poble unit i participatiu per
a crear un entorn de convivència saludable, ecològic, inclusiu i tolerant”. La
llavor del canvi, reivindiquen, “es troba
en cada individu i, no obstant això, la
manera més eﬁcient que aquest canvi
orisca és mitjan ant la comunicació i
la participació” del conjunt.
Així aspiren a construir una Paiporta
més inclusiva, on ningú senta la discriminació i l’odi, on càpiguen tots els colors i realitats diverses que enriqueixen
el poble.
>> El nostre poble <<
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La Finestra de Paiporta

Carpa per a proves de Covid-19. A petició del centre
de salut, l’Ajuntament ha instal·lat una carpa per a
realitzar proves de Covid-19 amb total seguretat.

XIII edició del Premi Carolina Planells. La ﬁscal i escriptora Susana Gisbert guanya el Premi Carolina Planells
amb “Azogue”. Cultura feia públic els noms guanyadors en
la resta de categories dins dels actes de celebració del 25N.

‘Nosaltres també’. El Museu de la Rajoleria ha acollit
aquesta exposició de l’Associació de Professionals de la
Il·lustració Valenciana coincidint amb la celebració del 25N.

ESPAI senyalitza les escoles. A l’inici del curs, l’empresa pública de serveis va senyalitzar els patis de les escoles
per a ajudar al manteniment de les distàncies.

Remei Ferrandis, jutgessa pau. El ple de Paiporta va
aprovar per unanimitat la renovació de Remei Ferrandis
Ferrer (en el centre) com a jutgessa de pau.

‘Els fils del Tauler’. Paiporta s’implica en la cultura de la Pau i
els ODS amb la projecció d’aquest documental. L’activitat ha estat
promoguda per Educació i el Fons Valencià per la Solidaritat.

Presentació del llibre ‘Conte contat...’. Paiporta fa un
homenatge al contacontes Llorenç Giménez amb la presentació d’un llibre amb 21 relats il·lustrats que mostren
l’estima del món del llibre cap a la seua gran ﬁgura.

Alba Galán, campiona autonòmica. La paiportina Alba
Galán s’ha proclamat campiona autonòmica infantil de
pàdel, i és tercera d’Espanya i huitena del món.
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‘Carmelina Sánchez-Cutillas: des de les fronteres del
silenci’. Alumnat de l’IES Andreu Alfaro ha visitat l’exposició dedicada a l’escriptora organitzada per la Biblioteca.

Renovació de convenis. Amb l’arribada de la desescalada, l’Ajuntament ha renovat els convenis amb APAHU,
Aldis i Nova Am@as de Casa, Lovecats i altres entitats.

Vacunació de la grip comuna. L’Ajuntament ha col·laborat en la campanya de vacunació de la grip comuna cedint
l’Auditori, per a evitar aglomeracions al centre de salut.

Tots Sants. La Regidoria d’interior ha facilitat una celebració
de Tots Sants segura als cementeris paiportins amb l’aplicació
d’un estricte protocol sanitari, la reducció d’aforament, distribució de les visites i la coordinació amb les oristeries locals.

Comencen els tallers del CFPA. El Centre de Formació de
Persones Adultes ha iniciat els seus tallers amb Pintura. Completen l’oferta activitats com Mindfulness, Anglés o otograﬁa.

5 medalles en l’Autonòmic. Lucia Alapont va aconseguir l’or en 5.000 punts, i també tocaren metall Sara
Marí i Óscar Redondo (bronzes), i Pasqual Pons (plata).

Èxits del taekwondo paiportí. El Club Esportiu PIAAM
va brillar en l’Autonòmic amb els ors de Laia Portillo i
Iván Lysenko, els bronzes de Nerea Portillo i Laia Jurado, i
també l’or en parataekwondo de José Carlos Ruiz.

‘La meva cambra més estimada’. L’escriptor Lluís del
Romero presentava a la Biblioteca el llibre que dedica a
sa mare, la gran escriptora Carmelina Sánchez-Cutillas i
al seu espai més sagrat i estimat, el seu despatx.

>> El nostre poble <<
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Contacta amb el portaveu del grup

Francisco Estellés
paiporta@ciudadanos-cs.org

Unas navidades diferentes
Ante un gobierno disfrazado de
mentira debemos pedir compromiso
y responsabilidad a todos los Paiportinos y Paiportinas, sólo así saldremos de una situación insostenible,
solo así podremos disfrutar de unas
ﬁestas diferentes pero entrañables.
Es nuestro primer pensamiento para
todas las personas que se ocupan
de nuestra seguridad, trabajadores
del Ayuntamiento, personal sanitario, policia local, guardia civil,
protección civil y Espai, para los
voluntarios de Cruz Roja y Caritas,
MUCHAS GRACIAS POR TODO
EL ESFUERZO que estáis realizando para procurarnos el mejor
servicio en estos momentos.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos hemos intentado hacer política
útil, política municipal, denunciando la falta de sensibilidad ante
los obstáculos encontrados como
consecuencia del Covid-19 por los
usuarios del centro de salud en la espera de ser recibidos, sólo ha hecho

falta voluntad política para poner
unas carpas como reclamábamos.
La situación de insalubridad en
la que en ocasiones se encuentra el paso inferior del metro.
El abandono que durante meses se
tuvo con la plaza Medio Ambiente.
La plaga de ratas aparecida en
algunas zonas de Paiporta.
Hemos solicitado que haya un
responsable del Ayuntamiento todos
los lunes en el mercado ambulante, colaborando con las medidas de
seguridad ante las normas Covid.
Y desde luego vemos la falta de
previsión ante las lluvias, las
numerosas calles en mal estado y la falta de señalización y
visibilidad de las mismas…
La poca iluminación en algunas zonas
de nuestra población…Cero inversión
en el desarrollo de nuestros polígonos
industriales, por lo que el atractivo
para nuevas empresas es ninguno.
Queremos hacer una mención
especial al idioma defendiendo el

Valenciano, respetar no imponer, son
muchas las personas en Paiporta que
no lo hablan ni lo leen, y merecen
tanto respeto del Gobierno local como
los Valenciano-parlantes y no merecen ser discriminados por el idioma.
Creemos sinceramente que este
gobierno local debe dejarse de
fotos y gobernar para todos y todas,
incluso para los que no pensamos
como ellos, y ocuparse más de las
necesidades de nuestro Municipio.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos Paiporta os deseamos unas
ﬁestas tranquilas, en paz y responsables, pidiendo al 2021 que
nos traiga toda la ventura y trabajo que nos ha negado el 2020.
Francisco Estellés García
Portavoz del
Grupo Municipal
Ciudadanos Paiporta

Contacta amb el portaveu del grup

Pep Val
paiporta@compromis.net

Política útil en moments difícils
Hi ha una certesa que assumim com a
societat, segurament perquè és veritat, i que sàviament, tenim el costum
de recordar-nos: en els moments bons
podem comptar amb qualsevol, però
allò important és amb qui podem
comptar en els moments no tan bons.
Doncs bé, la crisi de la Covid-19
ha deixat clares les prioritats, i
amb qui comptem. En uns mesos
de pandèmia, el relat ultra de la
dreta que pujava la tensió i tenia com a principi i com a ﬁ l’odi
ha quedat desfasat i ridícul.
Ens trobem davant d’una situació
difícil, ens hem acostumat a viure
en una situació de por i incertesa,
que ha afegit, als problemes que ja
teníem, altres nous. Des de Compromís per Paiporta, assumírem la
responsabilitat des del primer dia,
sabent que les previsions i les evidències es tornarien efímeres, i caldria
reinventar estratègies cada dia.
Creàrem el Centre de Coordinació
Operativa Local (CECOPAL), per plan30 |

tejar iniciatives i fer seguiment, ens
coordinàrem amb el Centre de Salut
per posar-nos a la seua disposició i
vàrem atendre l’emergència, amb un
interès especial a les persones que la
pandèmia havia fet més vulnerables.
Col·laboràrem amb la Conselleria
d’Educació per a completar el programa de beques escolars, per garantir
que arribava a totes les xiquetes i
xiquets. Fórem el primer poble en
aprovar una línia de subvencions
per al xicotet comerç, reforçàrem
els serveis essencials per mantindre
desinfectats els carrers i els ediﬁcis
públics i creàrem un sistema d’acompanyament per a la gent gran, amb
l’objectiu que cap persona es quedara
enrere. I amb l’emergència organitzada, ens centràrem en allò important:
pal·liar els efectes negatius que el
tancament provocava, amb activitats
esportives virtuals i una agenda jove
que obria un món de possibilitats.
I així, ens adaptàrem a les fases,
reaccionant a les novetats, pre>> Paiporta <<

veent les necessitats de la nova
normalitat i posant al centre de la
política, la salut, física i mental, de
les paiportines i els paiportins.
Amb totes les garanties, hem
obert els parcs, hem fet possible
que l’alumnat tornara als centres
escolars en condicions segures i
que es reprengueren les activitats
esportives i lúdiques. Hem tornat
el mercat als carrers del poble i
hem recuperat les activitats de
les diverses regidories, i ja tenim
quasi enllestit el nou pressupost.
Ni ha sigut fàcil, ni segurament ho
serà, però governar vol dir assumir responsabilitats, i estar en els
moments no tan bons, quan altres
no estan. Vos desitgem bones festes
i un 2021 de salut i recuperació.
Grup Municipal
Compromís per Paiporta

Contacta amb la portaveu del grup

Mª Isabel Albalat
misabelalbalat@paiporta.es

Nous temps per a l’esperança
llant per aprovar uns comptes
més socials que mai, pensant
especialment en les persones,
en totes i tots els paiportins
que estan patint les conseqüències econòmiques i també sanitàries d’aquesta pandèmia.

L’economia del nostre país surt
endavant gràcies al govern
socialista i als seus pressupostos d’Estat per a 2021.
Una de les partides més importants serà la del Fons de Recuperació de la Unió Europea,
una espenta dels nostres socis
comunitaris per ajudar-nos a
fer front a aquesta situació tan
excepcional que ens planteja la
pandèmia sanitària causada per
la Covid-19. Com no, el nostre
poble també es veurà beneficiat per aquesta aprovació.
A més, Paiporta tindrà molt
prompte el seu pressupost municipal. Des de l’equip de govern
els i les socialistes estem treba-

Des de l’Ajuntament no hem
deixat de donar servei i assistència a la ciutadania. Hem
posat en marxa mecanismes com
ajudes econòmiques, bonificacions i hem adaptat la fiscalitat
local per ajudar a la població de
Paiporta a fer front a la situació
excepcional que vivim actualment.
Després de molts mesos d’emergència sanitària i un treball
extenuant i molt professional dels

personal sanitari, estem molt
a prop de tancar un any molt
difícil i començar 2021 amb
un procés de vacunació massiu.
Hem de fer un últim esforç i
continuar amb el comportament
responsable que la població
paiportina ja ha demostrat.
Són dies de festa, de compartir
i passar en família i amb amics i
amigues. No obstant això, enguany haurem de viure un Nadal especial i diferent que ens
permitisca poder dir d’ací a uns
mesos que hem guanyat al virus.
El Grup Municipal Socialista
vos desitja un Bon Nadal i una
bona entrada d’any 2021.

Contacta amb el portaveu del grup

Vicente Ibor
vicenteibor@paiporta.es

¿El ﬁn de una etapa?
Estamos a solo seis meses de que se
acabe la alcaldía de Compromís. Si
no hay sorpresas de última hora, y se
cumple el acuerdo de gobierno al que
llegaron con el PSPV para evitar que
gobernara la lista más votada por los
vecinos de Paiporta, los días de gobierno de Isabel Martín están literalmente
“contados”. No cabe duda de que somos muchos los que estamos deseando
que se acabe este gobierno, que ha hecho del sectarismo, la imposición ideológica y la falta de transparencia sus
señas de identidad, pero la pregunta
que debemos hacernos es si realmente
va a cambiar algo en Paiporta o por el
contrario va a seguir todo igual de mal.

nuestras ﬁestas populares o que se
centrara la vida cultural en proyectos de marcado carácter ideológico
ninguneando a mas de la mitad de la
población. Pero no solo ha afectado a
la vida cultural, ha sido una etapa marcada por la ausencia de inversiones en
materia educativa, no se ha iniciado
la construcción de ningún colegio o
instituto, se ha paralizado nuestra
legitima reivindicación de un segundo
centro de salud, la mejora de nuestras
calles y el mantenimiento de los servicios públicos se ha abandonado por
completo y por no hacer, ni siquiera
son capaces de controlar las plagas de
ratas y cucarachas que nos invade.

Durante estos cinco años de gobierno
de coalición no se ha podido apreciar
absolutamente ninguna diferencia
entre las políticas de los socialistas
y las de Isabel Martín, el PSPV de
Paiporta ha sido el ﬁel escudero que
ha facilitado que se prohibieran los
festejos taurinos, que se suprimiera el
tradicional tiro y arrastre, que se politizaran y degradaran hasta el extremo

Si ﬁnalmente se produce el cambio en
la alcaldía, es decir, si Isabel Martín
cumple el acuerdo que ﬁrmó con el
PSPV, el Grupo Popular va a reclamar
desde el primer día que se recupere
la cordura en nuestro Ayuntamiento.
Vamos a pedir que se recuperen nuestras tradiciones y se levanten prohibiciones antidemocráticas y absurdas,
que se bajen los impuestos de una vez,
>> El nostre poble <<

especialmente el IBI y el impuesto de
circulación, porque nuestra situación
económica lo permite. Vamos a exigir
que se reclamen a la Generalitat las
inversiones que necesitamos y nos
merecemos y se reactiven los proyectos que durante cinco años el gobierno de Compromís ha paralizado.
Es el ﬁn de una etapa, de un gobierno
que nunca ha ganado unas elecciones locales y que no representa a
la mayoría social de Paiporta, una
anomalía de sectarismo radical que
solo ha gobernado para unos pocos
y que esperamos que no se repita.
Ahora sólo falta saber si los dos años
que restan de mandato tras la dimisión de Martín van a ser “más de lo
mismo”. Desde nuestra responsabilidad y con la legitimidad que nos
concede ser la lista más votada vamos
a hacer todo lo posible para que
esta etapa oscura que hemos vivido
no sea más que un mal recuerdo.
Vicente Ibor Asensi
Grupo Popular
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L’Auditori Municipal
públic familiar · preu: 3 €

Saga Producciones

diumenge 27 de desembre, 18.00 h

Pinocho

dilluns 28 de desembre, 18.00 h

cinema

circ

La Finestra Nou Circ
dissabte 26 de desembre, 18.00 h

El Mag d’Oz

teatre

Menphis Rock & Circ

