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Un gran projecte per a 
la Paiporta futura

Mai abans un govern municipal de 
Paiporta havia adquirit un compro-
mís públic plurianual davant de la 
ciutadania amb l’objectiu de millorar 
les infraestructures, amb inversions 
calendaritzades any rere any, i amb 
reptes de grans dimensions, com la 
nova zona esportiva o el centre de 
dia de Vil·la Amparo, però també 
amb actuacions menudes i a peu de 
carrer, com la millora dels espais 
públics, cas de la plaça de l’Església 
de Sant Jordi. La transició ecològica, 
la millora de l’atenció de l’emergèn-

cia social, la promoció esportiva, els 
polígons, la millora de vials i voreres, 
les conversions de carrers a prioritat 
de vianants o el projecte de ciutat 
intel·ligent articulen una idea de 
Paiporta més enllà d’una legislatura, 
amb el suport explícit de la majoria 
de la corporació. La proposta de la 
Regidoria d’Hisenda, elaborada a 
partir de projectes de totes les àrees, 
dibuixa la Paiporta del futur, el poble 
que superarà la pandèmia i serà 
exemple per a la comarca i el País en 
polítiques de sostenibilitat. 

El govern aprova un Pla d’inversions dotat amb 41 milions d’euros 
per a fer front als grans reptes: la transició ecològica, la millora 
d’infraestructures i l’ampliació dels serveis públics, actuacions 
que faciliten la vida de les persones dia a dia, tots els dies

Construcció i rehabilitació d’escoles i 
instituts
2021 > 5,3 milions d’euros
Total 2021· 2024 > 18,1 milions d’euros

Jocs saludables i calistènia
2021 > 15.000 euros
Total 2021· 2024 > 60.000 euros

Rehabilitació zones esportives
2021 > 49.000 euros 
Total 2021· 2024 > 199.000 euros

Rehabilitació vivendes socials muni-
cipals
2021 > 50.000 euros 
Total 2021· 2024 > 450.000 euros

Compra de vivenda social
2021 > 100.000 euros 
Total 2021· 2024 > 400.000 euros

Climatització Llar Tercera Edat
2021 > 50.000 euros

Adequació solars per a aparcaments
2021 > 50.000 euros
Total 2021· 2024 > 70.000 euros

Rehabilitació Xalet Català, antic es-
corxador, Centre Jove, Auditori
2021 > 80.000 euros 
Total 2021· 2024 > 320.000 euros

Millora de vials
2021 > 200.000 euros 
Total 2021· 2024 > 800.000 euros

Carrils bici
2021 > 120.000 euros 
Total 2021· 2024 > 240.000 euros

Zones verdes, enllumenat i videovi-
gilància
2021 > 125.000 euros 
Total 2021· 2024 > 310.000 euros

Transformació digital serveis muni-
cipals
2021 > 30.000 euros 
Total 2021· 2024 > 120.000 euros

Instal·lació de sensors de contami-
nació, aforament d’edificis i clave-
gueram
2021 > 30.000 euros 
Total 2021· 2024 > 130.000 euros

Avisos visuals per a persones sordes
Total 2021· 2024 > 30.000 euros

Pla d’inversions 2021-2024

Polígons industrials
2021 > 906.000 euros
2021 · 2024 > 1,8 milions d’euros

Benestar Social
2021 > 2,2 milions d’euros
2021 · 2024 > 2,9 milions d’euros

Smart Cities
2021 > 60.000 euros
2021 · 2024 > 280.000 euros

Zona esportiva
2021 > 624.000 euros
2021 · 2024 > 9,2 milions d’euros

Pla Edificant

Millora d’espais públics
2021 >1,1 milions d’euros
2021 · 2024 > 4,7 milions d’euros
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Nova zona esportiva amb pa-
velló cobert
2021 > 350.000 euros
Total 2021· 2024 > 8,2 milions d’euros

Compra i adequació camp de 
futbol El Palleter
2021 > 210.000 euros
Total 2021· 2024 > 510.000 euros 

Centre de Dia Vil·la Amparo
2021 > 1,6 milions d’euros

Nou centre de serveis socials
2021 > 485.000 euros

Pla Edificant 
Rehabilitació CEIP Jaume I
2021 > 1,5 milions d’euros

Construcció nou IES La Sénia
2021 > 350.000 euros 
Total 2021· 2024 > 11,3 milions 
d’euros

Rehabilitació, adequació exte-
rior, nou aulari i expropiació de 
terrenys CEIP L’Horta
2021 > 3,4 milions d’euros 
Total 2021· 2024 > 5,2 milions d’eu-
ros

Carrils bici i camins de via-
nants
2021 > 250.000 euros 
Total 2021· 2024 > 1 milió d’euros

Urbanització UE12 polígon La 
Pasqualeta
2021 > 350.000 euros 

Conversió a zona de vianants 
Plaça l’Església
2021 > 150.000 euros

Millores mobilitat sostenible 
carrer Pelayo i Rajolar
Total 2021· 2024 > 515.000 euros

Millora cementeris: banys, 
enllumenat...
2021 > 50.000 euros  
Total 2021· 2024 > 80.000 euros

Urbanització PAI Av/ Mestre 
Serrano
2021 > 50.000 euros 
Total 2021· 2024 > 350.000 euros

Millores urbanització per 
una mobilitat sostenible 
carrers Sant Eduard, Carde-
nal Benlloch, Sant Francesc, 
Palleter i Pintor Benedito
2021 > 665.322 euros

Instal·lacions solars fotovoltaiques 
d’autoconsum
2021 > 80.000 euros
Total 2021· 2024 > 320.000 euros

Millores xarxa aigua potable, reg, 
col·lectors i clavegueram
2021 > 490.000 euros
Total 2021· 2024 > 1,8 milions d’euros

Adequació noves zones verdes
2021 > 250.000 euros
Total 2021· 2024 > 550.000 euros

Compra cotxes elèctrics
2021 > 35.000 euros

Protecció de l’Horta
2021 > 50.000 euros
Total 2021· 2024 > 200.000 euros

Jocs saludables i calistènia
2021 > 15.000 euros
Total 2021· 2024 > 60.000 euros

Rehabilitació zones esportives
2021 > 49.000 euros 
Total 2021· 2024 > 199.000 euros

Transició ecològica
2021 > 1,1 milions d’euros
2021 · 2024 > 4 milions d’euros

Zona esportiva
2021 > 624.000 euros
2021 · 2024 > 9,2 milions d’euros
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Últims retocs al projecte 
de Vil·la Amparo
La rehabilitació i reconversió en cen-
tre de dia de Vil·la Amparo avança, 
i l’Ajuntament de Paiporta remetrà 
el projecte d’actuació a la Vicepre-
sidència i Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives per a que done 
els últims retocs i continuar el pro-
cediment. Els següent passos seran 
la licitació del projecte, i l’adjudica-
ció de l’obra per a fer realitat una 
dotació fonamental. D’acord amb 
el projecte, l’antiga casa de camp 
ara de propietat pública tindrà una 
superfície de 1.034 metres quadrats 
repartits en dos plantes. Com que es 
tracta d’un bé protegit, les façanes 

i els forjats es mantenen. Per dins, 
però, tot canviarà per a adaptar l’es-
pai a les necessitats d’un centre de 
dia per a persones majors.
En la planta baixa se situarà l’accés, 
el vestíbul, un menjador, la cuina i 
altres dependències de serveis, per 
a una superfície total de 526 metres. 
En la primera planta, de 498 metres, 
hi haurà una sala polivalent, una 
terrassa coberta i altra a l’aire lliure, 
una sala sensorial i una de rehabili-
tació, entre d’altres. Vil·la Amparo 
també comptarà amb perruqueria, 
guarda-roba, bugaderia, magatzems, 
despatxos i sales de reunions. 

Metrovalencia ha adjudicat ja les 
obres de construcció del nou pas in-
ferior i accessible amb ascensors per 
a l’estació de Paiporta, obra llarga-
ment reivindicada per l’Ajuntament, 
i que compta amb un pressupost d’1 
milió d’euros. 

Compte enrere 
per al nou pas 
inferior del metro

Des de l’1 de març funciona una 
nova línia d’autobús que uneix 
Paiporta amb Benetússer, Alfafar, 
Massanassa, Catarroja i Albal. La 
línia consta de 31 expedicions al dia, 
passa cada 35 minuts i comença a Al-
bal,  a les 5.25 hores, i a Paiporta, a 
les 6.00 hores. De nit, finalitza a les 
23.30 hores a Paiporta, i a les 0.15 
hores a Albal.  La línia té 20 parades 
i entra al poble pel carrer València, 
on para davant de la Guàrdia Civil. 
El final del trajecte es troba a l’es-
tació de Metrovalència de Paiporta. 
Per a l’alcaldessa, Isabel Martín, 
per fi es dona resposta a les nostres 

reivindicacions, i esperem que siga 
un punt de partida per a una mobili-
tat coordinada i sostenible”.

Nou autobús 
per a connectar 
amb la comarcaL’Ajuntament remet el projecte de centre de dia a la Vicepresidència i 

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a que done el vist i plau
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El document analitza dades del període 2017-2019 i situa 
l’Ajuntament com el millor de l‘Horta Sud en paràmetres com 
gesti  administrati a i econ micofinancera  inter enci  i entorn 
tecnològic. L’alcaldessa i regidora d’Hisenda i Administració 

eneral  sa el Mart n  felicita la plantilla del consistori i la 
ciutadania  ue sap ue pot confiar en l’A untament

Líders comarcals 
en gestió segons 
la Sindicatura de 
Comptes

Donada la situació econòmica deri-
vada de la pandèmia de coronavirus, 
l’Ajuntament de Paiporta ha decidit 
no cobrar al 2021 dos taxes com 
són la d’ocupació de via pública de 
taules i cadires, que paguen els bars 
i restaurants per les terrasses, i la de 
les parades del mercat municipal. 

L’Ajuntament no 
cobrarà per les 
terrasses ni el mercat Nou rècord en el 

període mitjà de 
pagament: 3 dies
L’Ajuntament ha tancat 2020 amb 
xifres rècord en el període mitjà 
de pagament a proveïdors, és a dir, 
quant tarda en pagar factures. En 
l’últim quadrimestre, ha sigut de 3 
dies, el millor registre des de 2017. 

Paiporta és el segon millor 
municipi de tota la Comu-
nitat Valenciana en gestió 
administrativa, gestió econò-
micofinancera, intervenció 
i entorn tecnològic. Segons 
l’informe del Síndic de 
Compte, que analitza el pe-
ríode 2017-2019, el municipi 
paiportí se situa com el mi-
llor de la comarca de l’Horta 
Sud i, a escala autonòmica, 
sols es veu superat per la 
localitat alacantina d’Asp. 
Aquest estudi audita les 
dades en localitats d’entre 
20.000 i 25.000 habitants.

Per a l’alcaldessa de Paiporta 
i regidora d’Hisenda i Ad-
ministració General, Isabel 
Martín, “l’estudi confirma 
que la manera de treballar 
del govern de Paiporta des 
de 2015 és la correcta, i ho 
és en un camp fonamental 
com la gestió dels diners 
públics”. La dirigent paipor-
tina ha afegit que “estar al 
capdavant del municipalisme 
valencià en aspectes tan 
transcendentals és el resul-
tat d’anys de bones pràcti-
ques i de l’esforç col·lectiu 
de l’equip de govern”.
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Educació crea noves ajudes per 
al transport de l’estudiantat i 
l’escolarització en escoletes en 2021

La Regidoria d’Educació ha creat 
una línia de noves ajudes, arreple-
gades en el nou pressupost munici-
pal de l’àrea per a 2021. Més con-
cretament, l’àrea posarà en marxa 
subvencions que pretenen ajudar a 
famílies i estudiantat a pal·liar les 
conseqüències econòmiques que 
està causant la Covid-19. Aquestes 
dues subvencions es concreten en 
31.000 euros per a ajudes a l’es-
colarització en Centres d’Educació 
Infantil i 25.000 euros per a ajudes 
al transport de joves estudiants.
“La formació i l’educació és fona-
mental per al desenvolupament vital 
de xiquets, xiquetes i joves. És la 
ferramenta que fa ciutadania, forma 
en valors i construeix comunitat. 
Per això, volem donar als joves de 
Paiporta les majors garanties pos-
sibles i tota l’ajuda que estiga de la 
nostra mà perquè no hagen de fer 
concessions ni renúncies pel que fa 
a la seua formació”, ha manifestat 
el regidor d’Educació, Alejandro 
Sánchez.
En el global del pressupost per a 
enguany en Educació, la dotació 
econòmica de l’àrea arribarà als 
352.300 euros, el que representa un 
augment del 6% respecte als comp-

tes del darrer any 2020. A més, a 
banda de les noves subvencions, als 
nous comptes destaquen les ajudes 
a Ampas i associacions d’alumnes, 
que es dupliquen i passen dels 
1.000 euros als 2000 euros per 
entitat, i la subvenció a InterAmpa, 
que es quintuplica i arriba als 5.000 
euros per tal de consolidar i impul-
sar la seua activitat després del seu 
primer any de vida.
Respecte als monitors i monito-
res contractats al començament 
d’aquest curs per reforçar la vigilàn-
cia i control en les entrades i eixides 
dels centres escolars, com a part de 
les mesures preses des d’Educació 
per afrontar la Covid, es confirma 
la seua continuïtat en 2021 amb els 
nous comptes municipals.
Pel que fa a la inversió i reforça-
ment de mesures i protocols contra 
la pandèmia als centres docents, el 
regidor d’Educació ha confirmat que 
“continuarem atenent les diferents 
contingències que vagen sorgint 
a conseqüència de la pandèmia, i 
seguirem escoltant les peticions i 
necessitats de la comunitat educa-
tiva i les famílies per fer-les front 
dins de les nostres possibilitats”, ha 
conclòs l’edil.

L’ Aula Ciclista 
fomenta l’esport 
i la mobilitat 
sostenible a l’Horta
El CEIP L’Horta organitzava una eixida 
en bicicleta per a l’alumnat de 5é i 
6é de primària dins del programa 
educatiu ‘Aula ciclista’ de la Conselle-
ria d’Educació. L’activitat s’ha progra-
mat conjuntament amb la Federació 
Valenciana de Ciclisme i és la darrera 
de les accions que comprén aquest 
programa, que ha comptat també amb 
formació teòrica i pràctica en circuit 
tancat.
El regidor d’Educació, Alejandro 
Sánchez, ha celebrat “la implicació 
dels centres educatius de Paiporta en 
iniciatives d’innovació educativa com 
aquesta, que combinen la pràctica 
de l’esport, la conscienciació sobre 
la mobilitat sostenible i l’educació en 
valors”. Sánchez ha aprofitat per a 
recordar “l’aposta que s’està fent des 
d’Educació per promoure el transport 

ecològic i sostenible amb el foment 
de l’ús de bicicletes i patinets, dotant 
a tots els centres de nous espais per 
aparcar aquests vehicles”.
El CEIP L’Horta forma part de la xarxa 
de centres CEPAFE, Centre Educa-
tiu Promotor de l’Activitat Física i 
l’Esport, i a més d’aquesta iniciativa 
promouen altres activitats físiques 
com ara atletisme, handbol o pàdel.

Amb aquestes noves subvencions l’àrea aposta per noves fórmules que 
ajuden a pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia a famílies i 
estudiantat

A finals de 2019 es constitu a la 
Federació Interampa, que aglutina 
les huit Ampas dels centres edu-
catius paiportins, amb l’objectiu 
de fer xarxa i prestar servei a la 
comunitat educativa.
Ara, poc més d’un any després de 
la seua creació, aquesta associació 
estrena xarxes socials. Sota l’usua-
ri @interampaiporta els trobem 
tant a Twitter com a Facebook i 
Instagram.
A través d’aquestes noves xarxes 
comparteixen propostes, inicia-
tives, així com la seua activitat, 
com ara tallers i xarrades en línia, 
concursos o convocatòries.

Interampa s’estrena 
en xarxes socials
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La Covid facilita el canvi de tendència cap a la 
digitalització i l’ús de l’administració electrònica

50.000 euros més d’inversió 
en Innovació per afrontar les 
necessitats del consistori derivades 
de la Covid
L’àrea d’Innovació de l’Ajuntament 
de Paiporta fa front a aquest 2021 i 
a les noves contingències que està 
plantejant la pandèmia sanitària amb 
un increment pressupostari per a 
l’actual exercici econòmic de 50.000 
euros.
La dotació econòmica per a aquesta 
àrea augmenta respecte a 2021 un 
19%. Aquesta pujada ve motivada, 
principalment, per les noves cir-
cumstàncies i la nova realitat de la 
Covid-19, que obliga a l’Ajuntament 
a disposar i habilitar totes les eines 
possibles al seu abast, amb una in-
fraestructura informàtica i telemàti-
ca que permeta mantenir un consis-
tori completament operatiu, atenent 
la ciutadania amb plenes garanties.
“A la primera onada ja férem front, 
amb èxit, als reptes laborals i d’aten-
ció a la ciutadania que ens va plante-
jar la Covid. Ara, estem encara més 
preparats com a administració, in-
novadora i digitalitzada, per abordar 
aquesta nova realitat. Des d’Innova-

ció continuarem treballant per donar 
un servei òptim tant a personal 
treballador com a la ciutadania”, ha 
manifestat la regidora d’Innovació, 
Mª Jesús López.
Els comptes, recentment aprovats, 
abordaran reptes com la millora i 
l’ampliació de l’administració telemà-
tica. En aquest sentit, l’Ajuntament 
ha adquirit 25 noves llicències VPN, 
s’han habilitat nous equips, i també 
s’ha fet entrega de material als de-
partaments que així ho necessitaven 
per poder continuar donant un servei 
òptim a la ciutadania amb les noves 
condicions sanitàries. A més, s’han 
instal·lat noves càmeres web per a 
la realització de reunions de treball 
telemàtiques.
Igualment, el personal de l’àrea ha 
dut a terme tasques de millora i 
actualització en la instal·lació de la 
línia d’Internet en alguns espais mu-
nicipals que ho requerien, com ara el 
Xalet de Català, el servei de Joventut 
i Esports o la Llar del Jubilat.

El Síndic de Comptes ha donat a 
l’Ajuntament de Paiporta una puntua-
ció de 85’3% en l’auditoria del seu 
entorn tecnològic.
Aquestes dades situen Paiporta com 
el consistori amb millor puntuació de 
tot el territori, per davant de grans 
ajuntaments com València, Castelló o 
Alacant.
Entre els aspectes analitzats s’ha 
testat el marc organitzatiu, la gestió 
de canvis en aplicacions i sistemes, 
operacions dels sistemes d’infor-
mació, controls d’accés a dades i 
programes i també la continuïtat del 
servei. Destaca la importància de fer 
controls bàsics per prevenir possibles 
amenaces de ciberseguretat, ja que la 

nova realitat de la pandèmia sanitària 
fa que administracions públiques i 
ajuntaments siguen més vulnerables 
davant dels ciberatacs i que, per tant, 
siga més necessari que mai mantenir 
un sistema de protecció sòlid i una 
ciberhigiene adequada.

Paiporta, primer 
consistori de la 
Comunitat en 
seguretat informàtica

La Covid-19 ha portat a la nostra so-
cietat una nova forma de relació amb 
l’administració pública. Encara que 
l’administració electrònica estava am-
plament implantada a l’Ajuntament, 
la pandèmia sanitària ha incremen-

tat l’ús d’aquesta ferramenta com a 
principal eina de la ciutadania per a 
la gestió dels seus tràmits administra-
tius. Les xifres globals del passat 2020 
mostren una important pujada en el 
consistori quant als tràmits telemàtics. 

Durant els mesos centrals del 
confinament, el registre d’en-
trada municipal de documents 
s’incrementava notablement, 
amb una mitjana mensual de 
654 tràmits. L’evolució cap a la 
digitalització és clara quan es 
revisa l’històric. Des de 2016 la 
digitalització dels tràmits mu-
nicipals a Paiporta no ha deixat 
de créixer, passant dels 474 
processos en línia en aquest any 
als 10.674 en tot 2020.
A més, els tràmits en línia es 

mantenen al llarg del passat any per 
damunt del 50%. 
Per àrees, Benestar Social, Gestió 

ributària, Urbanisme i Oficina nica 
són els serveis més demandats quant 
a gestions ciutadanes. 
Pel que fa al tipus de tràmit més 
utilitzat, destaquen canvis de domicili, 
bonificació de taxes de fem, presta-
cions econòmiques o participació en 
processos selectius. 
La pandèmia ha evidenciat igualment 
l’increment en el nombre de docu-
ments signats digitalment, majoritària-
ment de certificats d’empadronament.
No obstant això, l’atenció presencial 
continua generant un volum de treball 
important a l’Oficina nica,  amb una 
mitjana de 2.300 persones ateses pre-
sencialment cada mes.
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Diàleg, consens, pluralitat i proximitat
L’Ajuntament de Paiporta posa a 
l’abast de la ciutadania les ferra-
mentes per fomentar l’escolta activa. 
Amb elles recollim les demandes ciu-
tadanes, donant resposta a les seues 
necessitats i oferint continguts per a 
mantenir-la informada i crear espais 
per al diàleg. 
Les aportacions es poden fer mi-
tjançant diversos mecanismes: 
l’Oficina nica, servei d’atenció al 
ciutadà on la ciutadania pot solucio-
nar qualsevol gestió, tràmit o infor-
mació habitual  la bústia de queixes 
i suggeriments, on es pot enviar a 
l’Ajuntament suggeriments, queixes 
o felicitacions  el portal de participa-
ció, on apareixen tots els processos 
participatius municipals, formularis 
de contacte i les enquestes i pro-
cessos participatius engegats pel 
consistori  els pressupostos partici-
patius, que permeten a la ciutada-
nia prendre part en l’elaboració de 
propostes de millora i inversió  l’App 
Paiporta Info, que serveix, entre d’al-
tres, per a la comunicació i gestió 
d’incidències en l’equipament urbà  
els observatoris, estudis i investiga-
cions i la seu electrònica.

Ferramentes municipals a l’abast de la 
ciutadania per fomentar la participació

App
Paiporta info

Oficina 
UNICA

Bustia de
queixes i 
suggeriments 

Seu 
Electrònica

Xarxes 
Socials 
municipals

Portal de 
Tansparència

Portal de
Participació

Portal 
d’Associacions

@

Amb elles 
fomentem

Debat i pressa
de decissions

Suport a 
associacions

Escolta activa

Informació
i
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Paiporta 
estrena 
Reglament de 
Participació 
Ciutadana
El document regularà la vida associativa 
del municipi, promovent de manera 
efectiva la participació, tant individual 
com col·lectiva, a través de 4 grans eixos: 
escolta activa, informació, debat i presa 
de decisions i suport a l’associacionisme.

Estudi socioeconòmic sobre 
l’impacte de la Covid-19 en el 
teixit associatiu local
La Regidoria de Participació Ciuta-
dana ha començat un projecte en 
col·laboració amb les associacions 
paiportines per conéixer l’estat 
socioeconòmic del teixit associatiu 
local i avaluar l’impacte de la Co-
vid-19. 
El resultat d’aquest estudi servirà 
per a convocar una sèrie d’ajudes 
econòmiques per a associacions, com 

a part del compromís adquirit amb la 
seua declaració com a servei comuni-
tari essencial en el ple de novembre 
del passat any.
Algunes dades que ja coneixem a 
través d’un estudi realitzat per la 
Fundació Horta Sud alerten del greu 
impacte que la Covid les ha causat, 
amb reduccions d’ingressos o del 
nombre d’associats.

L’Ajuntament de Paiporta té nou 
Reglament de Participació Ciutadana. 
El text fomenta la participació en la 
gestió del municipi, sobre la base del 
respecte, solidaritat, igualtat, integra-
ció i defensa dels valors democràtics i 
humans. Així mateix, posa a l’abast de 
la ciutadania tots els mitjans i recur-
sos de què disposa la institució per a 
l’exercici d’aquest dret. 
“Com a govern local hem d’afavorir 
les condicions, mecanismes i espais 
perquè l’exercici de la participació siga 
efectiu. La ciutadania i les institucions 

polítiques que desenvolupen l’acció de 
govern necessiten comunicació cons-
tant. I és precisament a aquest objectiu 
que respon el Reglament”, afirma la 
regidora de Participació Ciutadana, 
Esther orrijos. 
El nou Reglament impulsa la participa-
ció a partir de quatre eixos: 
1. L’escolta activa facilita la comunica-
ció directa entre Ajuntament i ciutada-
nia. És una font d’aprenentatge mutu, 
imprescindible per a una bona salut 
democràtica. Aquest dret fonamental 
es fa efectiu amb mecanismes com 
l’Oficina nica, la bústia de queixes i 
suggeriments, el Portal de Participació, 
l’app Paiporta Info, la seu electrònica i 
les enquestes i processos participatius 
posats en marxa pel consistori. 
2. L’accés de la ciutadania a la informa-
ció, per la seua banda, garanteix una 
població crítica i informada, així com 
la transparència exigida als poders pú-

blics. Entre els canals de què disposa 
per a tal fi l’Ajuntament es troben el 
tauler d’anuncis, la publicació del BIM, 
vídeos informatius del canal municipal 
de Youtube, el Portal de ransparència 
i el web municipal.
3. Respecte al debat en el fòrum 
públic, resulta clau per conéixer la 
realitat heterogènia de la nostra socie-
tat. Fomenta l’aprenentatge constant 
i construeix un municipi més lliure i 
crític. La participació ciutadana en la 
presa de decisions es fomenta amb 
el nou Consell Local de Participació 
Ciutadana, els consells sectorials, les 
comissions informatives, assemblees 
veïnals de barri i el ple municipal.
4. Finalment, s’aposta per l’enfortiment 
i promoció de l’associacionisme, a 
través de la formació, l’assessorament, 
ajudes i subvencions, signatura de 
convenis i formació per a les entitats i 
associacions. 

La Regidoria de Participació Ciutada-
na finalitza la posada a punt del nou 
Portal d’Associacions. 
Al llarg de les darreres setmanes, 
l’àrea ha encetat un procés de forma-
ció del personal treballador perquè 
es familiaritze amb el funcionament 
intern d’aquesta nova plataforma. 
Pròximament es contactarà amb les 
associacions per a la seua activació.

En marxa el 
nou Portal 
d’Associacions
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Inventari i 
protecció 
d’orenetes

En el seu impuls per protegir i posar 
en valor la flora i fauna de Paiporta, 
la Regidoria de Medi Ambient ha fet 
inventari dels 120 nius d’orenetes 
del poble. L’objectiu és preservar 
una au protegida per la normativa 
europea, que conviu dia a dia amb 
els humans i pot ajudar a combatre 
plagues com la dels mosquits. De fet, 
es mengen milers d’exemplars cada 
dia. En breu s’iniciarà una campanya 
per a minimitzar les molèsties que 
causen, i posar en valor el seu paper.

Medi Ambient conscienciarà sobre 
la necessitat de preservar els 120 
nius on viuen aquestes aus

Urbanisme renova totes 
les lluminàries dels tres 
polígons industrials

Nou aparcament 
públic i gratuït

L’Ajuntament de Paiporta ha habilitat 
un solar municipal de 2.300 metres 
quadrats situat al carrer carrer José 
Segrelles com a aparcament públic 
de vehicles. El nou pàrquing es troba 
junt a l’estació de Metrovalència, i 
les seues places complementen les 
de l’aparcament ja existent, que ha 
vist redu da la seua capacitat tempo-
ralment a causa de les obres d’ins-
tal·lació d’ascensors per a l’elimina-
ció del pas a nivell de vianants situat 
a l’interior de l’estació. 

La Regidoria d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat ha iniciat el 
canvi de totes les lluminàries dels 
tres polígons industrials de Paiporta, 
el de l’Alqueria de Mina, La Pasqua-
leta i l’Estació. En total, el consis-
tori inverteix en aquesta actuació 
92.655,94 euros i canviarà 400 punts 
de llum amb tecnologia de major 
eficiència energètica, menor consum 
i millor lluminositat. 
Els fons provenen de les Inversions 
Financerament Sostenibles IFS  
municipals, que tenen el seu origen 

en el romanent positiu de resoreria 
del pressupost.
Per a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel 
Martín, “aquesta actuació millora els 
nostres polígons, fonamentals en la 
generació de riquesa i llocs de tre-
ball, i redueix l’impacte ambiental”. 
El regidor d’Urbanisme, Pep Val, ha 
recordat que, a més del canvi massiu 
d’enllumenat, “enguany abordarem 
noves millores als polígons gràcies 
al Pla d’Inversions 2021-2024 en 
matèria de seguretat, construcció de 
carrils bici i noves zones verdes”.

ficina e a 
estalvia 10.000 
euros al veïnat
El nou servei gratu t de consulta 
sobre subministraments energètics 
Oficina Verda’ ha permés estalviar 

al ve nat 10.181€ en 55 atencions 
realitzades en 6 sessions. Hi ha més 
dades a paiporta.es oficinaverda.

Un itinerari 
botànic pel jardí 
e il la a o

Amb motiu de la celebració del Dia 
de l’Arbre, promogut per la Regido-
ria de Medi Ambient, s’ha estrenat 
el nou itinerari botànic del parc de 
Vil·la Amparo, amb panells que con-
tenen informació de les 32 espècies 
presents en aquesta zona verda. A 
més, es va organitzar un certamen 
de collages’amb la participació de 
299 xiquetes i xiquets de les escoles 
paiportines, baix el lema L’arbre que 
Paiporta necessita’. Com és habitual, 
també es varen plantar nous arbres 
als patis dels centres educatius, tot 
amb l’objectiu de remarcar la impor-
tància dels arbres per a la natura.
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Un rescat de 710.000€ per a 
l’hostaleria i el comerç de Paiporta

L’Ajuntament de Paiporta ha obert el 
termini per a presentar sol·licituds de 
les ajudes Parèntesi’ del Pla Resistir, 
impulsat per la Generalitat Valencia-
na, i que permetrà l’arribada a la lo-
calitat de més de 710.000 euros, amb 
una aportació municipal de 108.000 
euros. 
La tramitació s’ha de realitzar al eb 
paiporta.es plaresistir. Les bases 
contenen tots els detalls dels negocis 
que poden demanar les ajudes, així 
com la data límit de 30 dies naturals 
a partir del 27 de febrer a les 00:00 
hores, és a dir, fins al 29 de març a 

les 23:59.
Les ajudes estan destinades a com-
pensar les pèrdues a causa de la 
situació econòmica derivada de la 
pandèmia de coronavirus. 
Es tracta de negocis d’hostaleria, ac-
tivitats de creació, artístiques, d’es-
pectacles, esportives, recreatives i 
d’entreteniment, així com les d’activi-
tats i allotjaments turístics. En el cas 
de Paiporta, les bases també contem-
plen la inclusió de xicotets comerços, 
tot i que els destinataris prioritaris 
seran els esmentats en primer lloc. 
Les despeses subvencionables amb 

les ajudes Parèntesi’ són les de 
l’arrendament del local, compres 
de mercaderies i aprovisionaments 
no amortitzables, subministraments 
d’energia, aigua, gas, combustible i 
comunicacions, reparacions, recanvis 
i consumibles, despeses de personal 
en salaris i quotes a la Seguretat So-
cial, interessos d’hipoteques vincula-
des a l’establiment comercial i altres 
despeses corrents. 
El Pla Resistir suposarà la concessió 
de 2.000 euros a les empreses bene-
ficiàries, i 200 euros extraordinaris 
per cada persona contractada. 

es empreses de fins a  treballadores o treballadors, microempreses, aut noms i aut nomes opten a 2  euros d ajuda, aix  com 
2  euros addicionals per cada persona contractada  es sol licituds es poden presentar fins al 2  de mar  al eb paiporta es plaresistir

Les ajudes Parèntesi del Pla Resistir, impulsat per la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i 
l’Ajuntament de Paiporta, suposarà un baló d’oxigen per a que l’hostaleria i el comerç local es recuperen dels 
efectes econòmics de la pandèmia. L’aportació municipal serà de 108.000 euros

El mercat municipal registrarà pròxi-
mament la major taxa d’ocupació de 
parades des que es va inaugurar la 
remodelació al 2016. Després dels 
retards en les obres i la ubicació pro-
visional a la plaça 3 d’Abril, alguns 
venedors i venedores es varen vore 

obligades a abandonar. Ara, gràcies 
a les gestions de la Regidoria d’Eco-
nomia, Ocupació i Comerç, han obert 
i estan a punt d’obrir sis noves para-
des. Així, el mercat municipal estarà 
per primera vegada ocupat a més 
d’un 80%. La regidora d’Economia, 
Beatriz Jiménez, ha comentat que 
des de l’àrea hem fet una tasca de 

difusió de la possibilitat d’establir-se 
al mercat, i ha tingut un resultat 
magnífic, gràcies també a la valentia 
de persones emprenedores”. 

Noves parades 
al mercat 
municipal
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Visita de l’ONCE al Museu per millorar en 
la seua accessibilitat

‘Imatges en el record’, 
nova proposta del Museu 
de la Rajoleria
El Museu de la Rajoleria torna a eixir 
del seu espai físic traient part de la 
seua col·lecció als carrers de Paipor-
ta amb ‘Imatges en el record’.
Aquesta nova proposta cultural 
farà un repàs per l’arxiu fotogràfic 
de Paiporta, custodiat al Museu, 
coincidint amb dates assenyalades. 
De l’1 al 24 de març, sota el marc 
del Dia de la Dona, es pot visitar la 
col·lecció ‘Dones i treball a Paiporta’. 
Del 31 de març al 24 d’abril serà el 
torn de ‘La Pasqua al carrer’. Entre 
l’1 de maig i el 24 de juliol es podran 
veure imatges del ‘Treball a Paipor-
ta’ i, finalment, entre agost i octubre 
arribarà ‘L’estiu i la festa’. 
“Com no ens cansem de recordar 
i de repetir, l’objectiu és continuar 
oferint alternatives culturals a la 
població paiportina malgrat les 
circumstàncies tan excepcionals que 
ens està obligant a viure la pandèmia 

sanitària. La cultura no es para a 
Paiporta”, ha expressat la vicealcal-
dessa i regidora de Cultura, Maribel 
Albalat.
El punt de partida del recorregut 
serà un primer panell, acompanyat 
d’un plànol d’ubicació amb tots els 
panells, ubicat a l’esplanada de 
l’Ajuntament. Cadascú d’ells anirà 
acompanyat d’un codi QR amb infor-
mació específica sobre les imatges 
exposades, així com les exposicions 
en marxa i disponibles per a visita al 
mateix Museu. 
Aquesta iniciativa naix seguint les 
petjades de ‘El Museu ix al carrer’, 
que ha demostrat el seu èxit i bona 
acollida i que, a més, permet con-
tinuar gaudint dels esdeveniments 
culturals a la localitat, en aquesta 
ocasió a l’aire lliure i fent un passeig 
pels seus carrers.

El nou pressupost municipal de 
l’àrea de Cultura contempla un 
increment en les subvencions 
a les societats musicals paipor-
tines. Aquestes entitats estan 
patint enguany greus dificultats 
per mantenir les seues activitats 
culturals i educatives.
Així doncs, la Unió Musical i la 
Banda Primitiva veuran incre-
mentada la seua subvenció dels 
24.800 als 27.000 euros per a 

cadascuna d’elles.
En paraules de la vicealcaldessa 
i regidora de Cultura, Maribel 
Albalat, “no podem donar l’es-
quena a un col·lectiu que sempre 
està quan se’l necessita, en els 
moments d’alegria i de festa que 
tots compartim com a poble. Ara 
que estan patint de manera greu 
les contingències de la pandèmia, 
des de l’Ajuntament els donarem 
tota la nostra ajuda i suport”.

Cultura augmenta 
les subvencions 
a les societats 
musicals

El Museu de la Rajoleria ha rebut re-
centment la visita de representants de 
l’ONCE per analitzar i valorar l’acces-
sibilitat d’aquest espai cultural visual, 
auditiva, física, així com per a persones 
amb tota mena de discapacitat. 
Aquesta auditoria de l’ONCE forma 
part dels acords que s’han pres arran 
la Xarxa de Museus Etnològics Locals, 

que va consensuar fer una anàlisi de 
tots els museus de la Xarxa, amb la 
col·laboració d’aquesta entitat social, 
per tal de detectar possibles deficièn-
cies en matèria d’accessibilitat.
“Fa més de vint anys que el Museu 
acosta la cultura i les expressions 
artístiques locals a tota la població i no 
hem deixat d’avançar en la millora de 
l’accessibilitat perquè totes les perso-
nes puguen gaudir de les exposicions. 
Aquest és un pas més en eixa direcció 
i continuarem millorant amb aquest 
esperit inclusiu”, ha afirmat la viceal-
caldessa i regidora de Cultura, Maribel 
Albalat.
Entre les propostes que han compar-
tit amb el personal tècnic del Museu 
destaca la col·locació de codis QR als 
panells expositius, acompanyats d’indi-
cadors tàctils, per poder convertir l’ex-

plicació que contenen en un contingut 
que les persones que ho necessiten pu-
guen seguir amb una audioguia. De la 
mateixa manera, també s’incorporaran 
codis QR als catàlegs de les col·leccions 
del Museu, que redirigiran a la seua pà-
gina web. Així mateix, els representants 
de l’ONCE també han donat indicacions 
quant a les dimensions per a la llegibili-
tat dels panells o l’alçària més adequa-
da a la que s’haurien de situar.
Pel que fa als aspectes positius que 
s’han ressaltat, destaca la senyalització 
d’aquest espai, amb colors en contrast 
que faciliten el seguiment del recorre-
gut a les persones amb deficiències vi-
suals. L’ONCE facilitarà el seu informe, 
amb les prioritats que ha d’atendre el 
Museu en matèria d’accessibilitat, així 
com altres qüestions a estudiar menys 
urgents.
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El regidor de Festes, Vicent Císcar, i la 
vicealcaldessa i regidora de Cultura, 
Maribel Albalat, han mantingut una 
reunió amb representants de les sis 
comissions falleres de Paiporta per 
tractar la seua situació actual després 
de l’ajornament de les Falles de 2021, 
així com per a arreplegar i escoltar les 
seues inquietuds i necessitats. 
La suspensió per segon any consecutiu 
de la festa en març, així com l’aturada 
d’actes i esdeveniments de les comis-
sions, està causant greus perjudicis 
en el teixit associatiu faller paiportí. 
Aquesta ha sigut una de les qüestions 
centrals que s’han tractat en l’encon-
tre, on s’ha prestat tota la col·laboració 
possible des del consistori.
“Som molt conscients de la inquietud 
que hi ha entre els fallers i les falleres. 
Portem molts mesos de pandèmia i totes 
i tots anem arrossegant un gran desgast 
psicològic. Enguany per segona vegada 
consecutiva tampoc podrem gaudir en 
març de les nostres festes més tradicio-
nals, però des de l’Ajuntament anem a 
treballar juntament amb les comissions 
per col·laborar amb el que necessiten”, 
afirmava la vicealcaldessa. 
De fet, l’augment de les subvencions 
per al teixit associatiu faller es manté 
per a 2021. Així doncs, cadascuna de 
les comissions rebrà 2.000€, mentre 
que Junta Local arribarà als 20.000€.

Paiporta rendirà homenatge al músic Vicente Tarazona 
Paiporta perdia recentment al seu mú-
sic més internacional, Vicente Tarazo-
na. La seua llarga trajectòria profes-
sional l’ha portat a compartir escenari 
com a baixista amb grans de la música 
com Frank Sinatra, Willy Nelson o Dia-
na Ross. Bona part de la seua carrera 
la va desenvolupar acompanyant al 
baix a Julio Iglesias.
Paiportí de naixement i instal·lat a 
Miami des dels anys huitanta, Tarazona 
seguia la tradició musical familiar i es 
formava a la Banda Primitiva, de la mà 
del mestre Vicente Prats, on va fer les 

seues primeres passes als catorze anys. 
Als primers anys de la seua carrera va 
formar un grup amb amics íntims de 
Paiporta coneguts com, “Els Solcs” i al 
temps va entrar a formar part d’altres 
grups com “Los Pepes” o “Los Diplo-
máticos”. 
L’Ajuntament de Paiporta lamenta la 
seua pèrdua i transmet el seu condol a 
la seua família. La reunió mantinguda 
amb els seus nebots ha servit per a 
ratificar la intenció del consistori de de-
dicar-li al músic el seu merescut home-
natge quan la pandèmia ho permeta.

Policia ocal intensifica el 
control en el seguiment de 
les mesures anticovid 

Reunió telemàtica 
amb les Falles per 
avaluar l’estat del 
sector

Patrulles d’agents vigilen el segui-
ment de les mesures decretades per 
les autoritats sanitàries quant a la 
utilització de mascaretes, normativa 
d’hostaleria i horari del comerç no 
essencial, respecte del toc de queda, 
prohibició de fumar, distància de 
seguretat o el límit de persones no 
convivents en trobades i reunions 
socials. 
El regidor d’Interior, Vicent Císcar, 
destaca “el comportament de la im-
mensa majoria de la ciutadania i els 
joves en particular, que estan tenint 
actituds molt responsables davant de 
les restriccions actuals per la pandè-
mia. Les excepcions en aquest sentit 
són molt puntuals”.
Des de Policia Local també es mostra 
satisfacció quant a l’actitud positiva 
i de respecte de les normes, així com 
de la col·laboració, de la població 
paiportina. En aquest sentit, al llarg 
del passat mes de gener les actes 

cursades pels agents per a proposta 
de sanció es limiten a incompliments 
en l’ús de la mascareta, que s’han 
saldat amb un total de 32 multes. 
També es cursava una proposta de 
sanció en un establiment de la loca-
litat per no seguir les restriccions 
vigents en aquest sector.
Quant a les activitats en la via 
pública en què participen més de 
dues persones, a Paiporta la Policia 
està fent, especialment, una tasca 
informativa i pedagògica. No obstant 
això, enfront d’actituds reiterades 
d’incompliment de les mesures, es 
procedeix a la sanció.
Finalment, els controls policials s’in-
crementen els caps de setmana, per 
vigilar el seguiment del toc de queda 
i per tal de frenar actituds inadequa-
des, com les quedades que realitzen 
alguns grups de joves.
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El pressupost municipal per al 2021 
és el més alt de la història de la 
localitat, ja que augmenta un 10% i 
passa dels 15,9 milions de 2020 als 
17,5 milions d’enguany. Els comptes, 
fruit de l’acord de l’equip de govern 
format per Compromís i PSPV-PSOE, 
varen comptar amb el vot favorable 
de Ciudadanos, mentre que el PP va 
votar en contra.
Amb aquests comptes expansius, el 
govern municipal s’ha marcat els ob-
jectius de fer front a la difícil situació 
econòmica derivada de la pandèmia, 
rescatar persones i negocis locals 
essencials per a l’economia paipor-
tina, lluitar contra el canvi climàtic i 
per la igualtat, i continuar millorant i 
augmentant el patrimoni públic i els 
serveis a la ciutadania.
Per àrees, la que més incrementa el 
seu pressupost és la de Benestar So-
cial, Sanitat i Salut Pública, que creix 
un 39% amb forts increments en sub-
vencions i ajudes d’emergència, que 
passen de 416.405 euros de 2020 als 
597.810 d’enguany, el que suposa un 
creixement del 30,3%. També pugen 
salut pública (37%) i activitats per a 
persones majors (48,7%). 
En una mirada global de tota la 
despesa social de l’Ajuntament, l’in-
crement és del 32,7%, on s’inclouen 
també noves contractacions, progra-
mes, la inclusió del Servei d’Ajuda 
a Domicili (SAD) de les persones en 
situació de dependència o la dotació 
amb més recursos per al Consell de 

Salut, òrgan fonamental donada la 
situació de pandèmia. 
Altres àrees que destaquen per 
l’increment de les seues partides són 
Igualtat, amb un 32% i la incorpo-
ració de més personal i polítiques 
contra la violència de gènere, Moder-
nització, que augmenta un 19% per 
l’esforç d’adaptació a la nova realitat 
de treball telemàtic, o Joventut, que 
també incorporarà a un nou treba-
llador o treballadora i incrementa 
el global de l’àrea un 15% i sols en 
programació per a joves un 44%. 

Pressupost «històric i expansiu»
L’alcaldessa de Paiporta i regidora 
d’Hisenda i Administració General, 
Isabel Martín, explica que «es tracta 

d’un pressupost històric, el més 
social de la història del nostre poble, 
i que és així perquè s’adapta a la 
realitat que vivim des de fa un any». 
Durant el ple en què es va debatre 
la proposta, la dirigent va agrair el 
suport de l’equip de govern, de les 
treballadores i treballadors de l’àrea 
i també de Ciudadanos, pel suport.
Per a la vicealcaldessa, regidora de 

Cultura i portaveu del Grup Socialis-
ta, Maribel Albalat, «són uns pressu-
postos COVID, perquè naixen amb un 
esperit d’adaptar-se a les necessitats 
que ens plantegen les circumstàn-
cies actuals. Però, sobretot, són uns 
pressupostos per al benestar de les 
persones». Albalat ha agraït «l’ac-
titud de les associacions festeres, 
col·laborant en diferents esdeveni-
ments o cedint les seus per a neces-
sitats sanitàries, i ens comprometem 
a tornar-los tota eixa ajuda».
El regidor d’Urbanisme i portaveu 
de Compromís, Pep Val, ha afegit 
que «el pressupost de 2021 plasma 
en xifres una idea de poble a llarg 
termini, més solidari, més respec-
tuós amb el medi ambient i amb més 
serveis, sense deixar de banda les 
inversions en infraestructures espor-
tives i educatives».
Altres àrees que també s’incre-
menten són Economia, Ocupació 
i Comerç (10%) per a una major 
dinamització comercial dels negocis 
locals i el mercat, a més d’augmen-
tar l’oferta de cursos de formació per 
a millorar l’ocupabilitat i reconstruir 
el mercat laboral local.
També creix Urbanisme, Medi Am-
bient i Sostenibilitat, que continuarà 
amb la ferma aposta de promoció de 
polítiques decidides contra el canvi 
climàtic amb un 6% més de fons, el 
mateix percentatge que augmenta la 
partida d’Educació, creixement que 
es destinarà, en part, a l’acompanya-

El govern municipal marca com a prioritat al 2021 el rescat de persones i empreses, la lluita contra 
el canvi climàtic i per la igualtat en el context de la pandèmia. Les inversions ascendeixen un 56%, i 
destaquen les pujades en Benestar Social, Igualtat, Modernització, Joventut, Ocupació, i Educació

La previsió d’ajudes 
d’emergència creix 
un 30,3% respecte 
a l’any anterior

Un pressupost expansiu amb 
rècord en despesa social 
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ment en l’entrada i eixida de l’alum-
nat dels centres.

ESPAI, inversions i subvencions
L’aportació de l’Ajuntament a l’em-
presa de serveis municipal ESPAI 
puja un 22% (572.761 euros), dels 2 
milions de 2020 als 2,5 d’enguany. 
L’augment està motivat per l’incre-

ment en personal i materials per a 
millorar les tasques de neteja i desin-
fecció, especialment de les escoles i 
centres educatius.
A més, el pressupost també contem-
pla un increment d’inversions de 
255.000 a 400.000 euros, i noves 
subvencions, com les destinades al 
transport públic per a estudiants 
(25.000 euros), ajudes a l’escolarit-
zació en escoletes infantils (31.000 
euros) o per a l’eliminació de barre-
res arquitectòniques en edificis. 
Hi ha, a més, una pujada del 100% 
en la subvenció a Creu Roja i a les 
AMPAs, així com una aposta per 
la consolidació d’InterAMPA amb 
l’augment de la subvenció de 1.000 a 
5.000 euros. Les dos entitats musi-
cals locals també veuran incremen-
tada la seua subvenció dels 24.800 
als 27.000 euros, amb la finalitat que 
puguen fer front amb millors garan-
ties a la pandèmia, que també els ha 
afectat. 

El pressupost 2021 
plasma en xifres 
una idea de poble a 
llarg termini 

Variació pressupost  2021

+10,08% 
15.900.294,36 € > 17.502.370,66 €

+39%
Benestar 
Social, 
Sanitat i 
Salut 

+32%
Igualtat

+6%
Educació

+10%
Economia, 
Ocupació i 
Comerç 

+19,2%
Transparència, 
Modernització 
i Participació 
Ciutadana

+6,2%
Urbanisme, 
Medi Ambient 
i Sostenibilitat

+38%
Parcs i jardins

-17%
Cultura 

+12%
Biblioteca 

+44%
Agenda 
Jove

+13%
Instal·lacions 
esportives

+47%
Cementeris

ESPAI +22% 
2.012.411’29 € > 2.585.1729́ 1 €
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Era coneguda com “La Tortada”, nom 
que va rebre per la seua forma del 
pastís d’ametlla típicament valencià 
que suggeria la seua base superior. 

Des de 1933, any de la seua construc-
ció, fins al 1963, quan es va desman-
tellar, aquesta esplanada elevada 
triangular, creació del gran arquitecte 
valencià Javier Goerlich, es conver-
tia en el cor i centre neuràlgic de la 
Plaça de l’Ajuntament de València. 
En les tres cantonades la plaça 
albergava tres grans fonts en repre-
sentació de les tres províncies de la 
Comunitat. Al seu interior es trobava 

el distintiu més rellevant del seu ús, 
un mercat de flors subterrani amb 
una font al centre i escalinates d’estil 
clàssic que donaven accés. 
Mig segle després de la seua cons-
trucció, a Paiporta descobrim bona 
part d’eixe llegat de Goerlich repar-
tit per diversos punts del municipi. 
Anant vora barranc, passejant pel 
jardí de la Plaça de l’Església o si ens 
acostem fins al Cementeri Vell, tro-
barem part d’aquest ric patrimoni en 
forma de columnes, bancs, capitells i 
d’altres peces. 

De fet, fou a principi dels anys hui-
tanta quan arribaren al nostre poble 
aquestes peces, possiblement des de 
l’escombrera de la capital del Túria, 
on encara es troben bona part de les 
ruïnes d’aquesta plaça. Si bé és cert 
que aquests orígens no estan clars. 

A Paiporta fa més de quaranta anys 
que preservem i cuidem d’aquest 
llegat arquitectònic. Aquesta és, 
precisament, la intenció de l’Ajunta-
ment: continuar vetlant pel treball de 
Goerlich i reivindicant el seu valor 
patrimonial. 
Francisco Javier Goerlich Lleó va ser 
una figura decisiva en la formació 
del perfil de la ciutat de València 
com a arquitecte municipal des de 

1922 fins a la seua jubilació en 1956. 
Goerlich va projectar més de 600 
edificis, alguns ja desapareguts, com 
el Trianon Palace o el Club Nàutic, i 
altres encara en peu en més o menys 
bon estat de conservació, com el 
Cine Metropol, el Col·legi Major Lluís 
Vives, La casa del Metge, el Teatre 
Talia, l’Hotel Londres o els mercats 
d’Abastos i Russafa. 
Tenim la sort de comptar amb part 
d’eixe llegat. Per això, aprofitem per a 
cuidar-ho i gaudir d’ell. 

“La Tortada” de Goerlich reapareix a Paiporta 
amb diverses de les seues peces principals 
a ier oerlic  a definir ona part del perfil ar uitect nic de al ncia com ar uitecte municipal entre  i 

#DescObrimPaiporta

Imatge de “La Tortada” de principis de segle, actual Plaça de l’Ajuntament de València
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Les Falles que vindran

Raúl Zamora és el president de la 
Junta Local Fallera de Paiporta. L’any 
passat, com a màxim representant 
d’aquesta entitat festera, preparava un 
missatge de celebració i commemora-
ció dels 45 anys de la Junta Local, un 
organisme que es constituïa un 27 de 
gener allà per l’any 1975, en mig d’un 
ambient de proliferació de les falles i 
de consolidació de la festa josefina a 
Paiporta. 
Ara, la realitat i les circumstàncies ens 
han obligat a refer plans, suspendre 
esdeveniments i a aprendre a viure 
d’una altra forma. Enguany no viurem 
les Falles en març, però des de la Junta 
Local mantenen la il·lusió de poder tor-
nar a celebrar la festa molt prompte.
Com explica Raúl, “la situació a les 
Falles és molt complicada i hi ha un 
cert desànim. No obstant això, encara 
no hem pres cap decisió respecte a 
la celebració o suspensió. Esperarem 
uns mesos per valorar com avança la 
incidència acumulada de contagis, la 
situació global i veure també que fan 
altres festes com les Fogueres”. 
El que tenen clar des de la Junta és 
que la decisió que es prenga a Pai-
porta serà independent del que faça i 
decidisca València. “Cada poble posarà 
la seua data segons les seues necessi-

tats i la seua situació”, matisa Zamo-
ra. Això sí, el president de la Junta 
recorda que, en tot cas, “les Falles que 
es plantarien enguany serien les de 
2020”, ja acabades i emmagatzemades 
en diferents llocs.
Malgrat la suspensió d’actes i l’atura-
da de l’activitat als casals, les comis-
sions han estat bolcades en l’ajuda i la 
col·laboració amb la societat paipor-
tina per fer front a la Covid. No han 

dubtat en implicar-se en iniciatives 
solidàries o en cedir els seus espais 
per a la vacunació o altres necessitats 
mèdiques. 
A més de sumar-se a la lluita contra 
la pandèmia tirant una mà al poble, la 
comunitat fallera està remant unida i 

també ajuda al sector: “quasi 
totes les comissions ja han en-
carregat o aparaulat als artistes 
les falles de 2022. La meitat 
del treball, en algun cas, ja 
està avançat i l’any que ve se’ls 
pagarà l’última part. És una ma-
nera de garantir que els tallers 
tinguen ingressos i de fomentar 
la faena d’aquest gremi artesà”, 
explica.
Quant a les Falleres Majors 
de Paiporta, “de moment són 
Sofía i Adriana les que estan 

proclamades i exaltades des de 2020. 
Segons la seua situació i disponibilitat 
personal es valorarà la seua continuï-
tat com a màximes representants i, si 
finalment enguany no hi ha Falles, per 
a l’any que ve”.
Malgrat la incertesa i les dificultats, el 
president de Junta Local no perd l’op-
timisme i la positivitat, esperant poder 
tornar a gaudir de les Falles:

Paiporta s’associa

El president de la Junta Local Fallera de Paiporta, Raúl Zamora, ens parla de la situació de les 
comissions paiportines amb la pandèmia sanitària i de les perspectives de celebració de la festa en el 
futur més pròxim

Tant de bo puguem retrobar-
nos amb alegria, optimisme i 
il·lusió molt prompte per tornar 
a gaudir de les falles com ho 
féiem abans, però, sobretot, 
amb molta salut.
Desitge que tots els nostres 
representants de les nostres 
comissions falleres, les nostres 
Falleres Majors de Paiporta 
i la Cort d’honor i tots els 
fallers i falleres paiportins 
puguen gaudir d’un exercici 
faller complet  donant li fi 
amb la cremà de les falles, 
perquè d’elles torne a ressorgir 
un nou any on artistes, 
indumentaristes, pirotècnics, 
oristes  orfe res  m sics  ai  

com altres sectors implicats en 
la festa puguen tirar endavant.
Espere que totes i tots junts 
tornem a viure aquesta gran 
festa no solament en harmonia 
sinó amb la companyia 
dels seus familiars, amics i 
coneguts. Costarà; clar que 
costarà. Però tot passarà i com 
cada an  orir  la ara del 
nostre patriarca Sant Josep. 
ornar  a orir la nostra festa. 

TORNAREM, CLAR QUE SÍ!
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Esbós de la falla “Carabassa m’han donat” (1929)

Esbós de la falla “Pueblo de Paiporta” (1930)

Llibret de la Falla Infantil dels carrers 
Sant Josep amb Sant Francesc (1947)

Les Falles estan arrelades a Paiporta i a la 
nostra cultura popular des de fa dècades. 
Aquesta tradició tan nostra de donar la 
benvinguda al bon temps amb foc i flama 
té els seus inicis a Paiporta en les prime-
res dècades del segle XX.
Els primers registres de Falles a Paipor-
ta dels quals tenim constància daten de 
1929 i 1930. Aquestes primeres falles es 
plantaren i es cremaren en l’antiga Plaça 
del Mercat. “Carabassa m’han donat” 
(1929) i “Pueblo de Paiporta” (1930) foren 
les primeres crítiques satíriques falleres 
paiportines.
Aquestes primeres falles sorgiren de ma-
nera esporàdica i espontània. Després, les 
perdem la pista fins als anys quaranta.  En 
1947 tornem a saber de les nostres Falles 
i descobrim els primers monuments infan-
tils. Malauradament, d’elles només han 
arribat als nostres dies els seus llibrets.
És en 1973 quan es crea la primera falla 
paiportina de forma oficial, amb el nom de 
Mestre Serrano-Sant Francesc i adja-
cents. En aquesta dècada dels setanta és 
quan, precisament, les falles comencen 
a prendre forma tal com les coneixem a 
Paiporta. L’aparició d’aquesta primera 
comissió fallera fou l’impuls que neces-
sitava la festa per a la seua implantació 
definitiva al poble. A poc a poc, varen 
anar sorgint noves comissions. En 1974 
Verge dels Desemparats-Dr.Fleming i 
Plaça Cervantes. Un any més tard, en 
1975, Sant Antoni i adjacents. Abans de 
tancar la dècada sorgia la Falla Francesc 
Císcar-Plaça l’Església. La més recent nai-
xia ja en el segle XXI, en gener de 2015: 
la Falla Jaume I.
Tota una ampla història de Falles vincu-
lada al nostre poble que en 2021 escriu 
un nou capítol. Enguany, per segon any 
consecutiu, març es quedarà sense Falles. 
No obstant això, les comissions han estat 
molt presents en la nova realitat de la 
pandèmia sanitària, col·laborant amb la 
confecció de pantalles protectores, repar-
tint aliments les primeres setmanes de 
confinament, oferint els seus casals per a 
necessitats sanitàries...
Ara, els tornem part d’aquesta solidaritat i 
entrega al poble amb aquestes pàgines on 
volem fer-les un xicotet i merescut home-
natge en un dels seus anys més difícils.

Falles
especial

Passat i futur 
de les Falles 
de Paiporta
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especial

“Sentir-se 
útil per a la 
ciutadania 
de Paiporta 
és molt 

atificant

Quines són les funcions princi-
pals d’una jutgessa de pau?
Ací al jutjat de pau registrem esde-
veniments com naixements, defun-
cions, divorcis, separacions, matri-
monis, casaments, i gestionem altre 
tipus de documentació que cal signar 
i de la qual ha de quedar constàn-
cia oficial. Està també l’atenció al 
públic, les visites de la ciutadania 
amb queixes, que normalment són 
del ve nat, o conflictes, amb animals 
domèstics, que són també habituals. 
Fem una tasca important de media-
ció i conciliació quan apareix algun 
conflicte. 

La pandèmia ha afectat la teua 
activitat?
I tant, s’ha notat moltíssim. Normal-
ment teníem una assistència de gent 
d’entre 60 o 70 persones a l’any, 
em referisc a conflictes o actes de 
mediació. I al 2020 en foren sols poc 
més de 20. No sé si és perquè la gent 
està més comprensiva i no té ganes 
de barallar-se, o que hi ha un poc de 
por a eixir de casa. En bodes, s’ha 
notat un descens fort, i se celebren 
més al despatx, en actes més lleu-
gers, entenc que per les restriccions 
d’aforament.

Què et va motivar a presentar-te 
al càrrec de jutgessa de pau?
Hi ha diferents motius, però el 
principal és que mon pare, Roberto 
Ferrandis, va ser jutge de pau d’ací 
de Paiporta. Crec que ell haguera 

estat content de vore’m intentar-ho. 
La vacant em va pillar també en un 
moment que podia compaginar les 
meues obligacions amb esta faena. 
I em vaig decidir. En alguna ocasió, 
mon pare em va comentar que a mi 
m’agradaria esta faena, per la forma 
de ser. I això em va impulsar a inten-
tar-ho.

Què li diries a algú per a que 
s’anime a ser jutge o jutgessa de 
pau?
És molt gratificant, tot i que, de ve-
gades, és difícil. Quan vaig agafar el 
càrrec, José Motes, el meu predeces-
sor, ja em va comentar el consell que 
a ell li havia donat mon pare: «Amb 
açò s’ha de tindre molta paciència». 

I va ser un bon consell?
Sí, i tant. S’ha de tindre molta pa-

ciència per a escoltar el que diuen 
les visites. No sempre tenen raó i 
els ho has de fer entendre. S’ha de 
tindre paciència amb la gent.

En la labor de mediació, se solen 
aconseguir resultats?
La majoria de vegades, sí. I és una 
satisfacció. Hi ha algunes baralles en 
les quals has de trobar el punt inter-
medi. El que no faig mai és enfrontar 
cara a cara a les dos persones que 
tenen el conflicte. Sempre parle amb 
un i després amb l’altre, per a que se 
solucione la cosa. És molt gratificant 
trobar solucions en eixos casos.

És això el que et fa sentir més 
orgullosa?
El millor és sentir-te útil per a que 
les persones resolguen els conflictes 
que sorgeixen. 

Remei Ferrandis Ferrer ha renovat 
el seu càrrec com a jutgessa de pau 
de Paiporta amb l’acord unànime 
de la corporació municipal. 
Enceta el seu segon mandat amb 
la mateixa línia del primer, amb 
la mediació com a ferramenta 
fonamental per a la resolució dels 
con ictes e nals
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L’Ajuntament 
completa el solar 
per al pavelló

La nova zona esportiva amb pavelló 
cobert i pista d’atletisme d’entrena-
ment continua complint terminis, i 
l’Ajuntament té aprovada la compra 
de l’última pastilla de sòl pendent 
per a ser propietari de tot el solar, 
de 21.000 metres de superfície total. 
L’avantprojecte ja està presentat als 
clubs, i el Pla d’Inversions 2021-
2024 aprovat al gener d’enguany 
preveu una inversió superior als 8,1 
milions d’euros per a dotar al poble 
d’una infraestructura demanada du-
rant dècades per la ciutadania i les 
entitats esportives del poble. 

El consistori tanca la compra de 
l’última pastilla de 2.500 metres 
per a la construcció de la nova zona 
esportiva

Els clubs adapten la seua 
tornada a l’activitat a les 
restriccions sanitàries

Tasques de 
manteniment al 
poliesportiu

La Regidoria de Joventut i Esports 
ha portat a terme tasques de man-
teniment del poliesportiu mentre la 
instal·lació ha estat tancada per les 
restriccions sanitàries dictades per 
la Generalitat. Les tasques s’han 
centrat en reparacions, pintura 
de tanques i murs i recanvi de les 
cadires de les grades de les pistes 
cobertes. El consistori ha aprofitat 
que el poliesportiu es troba buit per 
a millorar -lo i posar-lo a punt per a 
la tornada a l’activitat.

El Servei Municipal d’Esports ha 
coordinat la tornada a l’activitat dels 
clubs esportius locals després de les 
restriccions sanitàries de les últimes 
setmanes. Així, des de la Regidoria 
d’Esports també s’ha facilitat que 
les entitats que realitzaven entre-
naments a cobert puguen fer ús de 
les instal·lacions a l’aire lliure per a 
reprendre els entrenaments, sem-
pre amb les mesures de seguretat 
sanitària pertinents. D’aquesta ma-
nera, han pogut tornar a l’activitat 
de manera coordinada i aprofitant 

tot l’espai existent clubs com els de 
taekwondo, karate, gimnàstica rítmi-
ca, patinatge artístic i de velocitat, 
futbol i bàsquet.
La regidora de Joventut i Esports, 
Marian Val, ha explicat que “estem 
en contacte directe amb les enti-
tats esportives per a facilitar-les al 
màxim l’activitat en temps difícils, 
amb l’objectiu compartit de garan-
tir el màxim de continuïtat”, ja que 
“som conscients que l’esport és 
fonamental per al benestar i la salut 
de la ciutadania”.

La selecció de 
patinatge torna a 
Paiporta
La pista de patinatge de velocitat de 
Paiporta ha tornat a acollir jornades 
de tecnificació de la selecció espan-
yola, els dies 6 i 7 de març, amb la 
participació de la patinadora paipor-
tina Lucia Alapont entre les seleccio-
nades. 
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‘No em toques el 
whatsapp’ arriba 
a Paiporta

L’exposició prové del concurs de 
fotografia i vídeo impulsat per l’IVAJ 
amb motiu del passat 25N, Dia 
Internacional per l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones. L’objec-
tiu del certamen era sensibilitzar i 
conscienciar sobre la importància de 
conéixer i, per tant, saber detectar la 
violència de gènere. 
L’activitat dona continuïtat a tallers 
coeducatius impulsats per la Re-
gidoria d’Igualtat, que reforcen la 
necessitat de fer front a conductes 
masclistes que desemboquen en 
relacions tòxiques. 

L’IES Andreu Alfaro acull la mostra 
impulsada per l’IVAJ, que també 
passarà per La Sénia i La Inmaculada

8M: Apoderament de les dones des 
de l’educació i la cultura
Amb el lema Vull ser lliure, no 
valenta’, la Regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Paiporta ha plantejat 
unes celebracions del 8 de Març, dia 
de la dona, adaptades a la pandèmia, 
però sense renunciar a la lluita per 
la igualtat real de dones i homes. 
Amb activitats enfocades a totes les 
edats i multitud de tallers i accions a 
les escoles i instituts, el 8M a Paipor-
ta és cultura, teatre, art de carrer, 
reivindicació i apoderament de les 
dones. 

La programació, disponible al eb 
paiporta.es 8m compta amb exposi-
cions, obres de teatre, homenatges a 
les víctimes de la violència masclista, 
lectura de manifests, elaboració d’un 
mural al poliesportiu, una ruta d’art 
urbà feminista per València i l’en-
trega dels guardons del III Premi 
Carolina Planells Contra la Violència 
de Gènere de Narrativa Curta. L’ac-
tivitat va començar amb la inaugura-
ció de l’exposició A cada paraula’ al 
Museu de la Rajoleria, en què varen 

col·laborar joves dels institus i va 
continuar l’obra Segarem ortigues 
amb els tacons’. El 8 de Març es feia 
públic el manifest del Consell de la 
Dona de Paiporta, i també s’ha viscut 
l’elaboració del mural al poliesportiu 
de l’artista Barbituri ills, en home-
natge a atherine S itzer, pionera 
com a primera dona a córrer la 
marató de Boston. Pendent queda el 
cinema, tallers i la ruta per l’art urbà 
feminista de València.

La Regidoria d’Igualtat adapta la programació a la pandèmia però no renuncia a la lluita per la igualtat real 
des de la posada en valor del paper de les dones i la seua llibertat 
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oto afia  l uni e s a o ta 
u ilitat i consci ncia

Des del punt de vista tècnic, 
l’as ro o ografia s una disciplina 
complicada o costosa?
No es necessita un equip gran, al 
contrari. Però dins de les disciplines 
de la fotografia, l’astrofotografia 
és la més difícil. La tècnica està en 
fer fotos d’exposició molt llarga, de 
quatre hores. O fem 120 fotos de 30 
segons i, després, mitjançant tèc-
niques, les apilem’ per a sumar la 
llum de totes i obtindre nebuloses o 
cúmuls estel·lars, per exemple. 

om ries qu  o ografiar
En funció de l’època de l’any, veiem 
uns objectes o altres. Les constel·la-
cions no són les mateixes a l’estiu 
que a l’hivern. A l’estiu tenim un cel 
menys ric, però veiem la Via Làctia, 
el nucli de la galàxia, que és molt 
bonic. A l’hivern, tenim el millor cel. 
El problema de l’hivern és que fa 
fred. Existeixen atles del cel, abans 
en paper o planisferis, però hui en 
dia hi ha soft are’ i aplicacions com 
Atlas du cel’ o Stelarium’ i, gràcies 
a elles, et posiciones i ja saps què 
estàs mirant.

A les xiquetes o xiquets que tin-
guen curiositat, què els recoma-
naries? Comprar-se un telescopi?
No, d’entrada, no. Jo els recomanaria 
que, en primer lloc, es compren uns 
prismàtics. No hi ha res millor que 
anar-se’n a l’estiu, amb una cadireta, 
amb prismàtics, i improvisar, mirant 
el que et cride l’atenció. El meu 

consell és que contacten amb algun 
astrònom o alguna societat astronò-
mica que els assessore. Els deixaran 
provar telescopis i, una vegada ja 
comences a entendre el que t’agra-
da, et compres el que vulgues.

Com ho fas per evitar la contami-
nació lumínica de l’àrea metropo-
litana de València?
València és la ciutat de l’estat Es-
panyol amb més contaminació d’este 
tipus, tot i que en els últims anys ha 
millorat. Estem en un 7 o 8 sobre 9 
en l’escala Bortle de medició d’esta 
contaminació. Quan puge al meu 
terrat per a fer les fotos, aprofite nits 
fosques. De fet, els astrofotògrafs 
fugim de la lluna ja que, quan n’hi 
ha, no podem fer res, ja que el cel és 
gris. Per a zones contaminades lumí-
nicament, tenim filtres que eliminen 
les freqüències de llum dels fanals i 
les llums led. Per a que et faces una 
idea, quan vas al camp, podries fer 
fotos a alguns objectes d’una hora 
d’exposició. A Paiporta, en canvi, 
necessitse fer-ne de 3 o 4 hores per a 
aconseguir el mateix resultat. Quan 
aprens les tècniques, des de llocs 
com Paiporta pots arribar a fer fotos 
com si estigueres damunt d’una gran 
muntanya, en el eide, per exemple, 
o al desert, llocs sense contaminació 
lumínica.

a con aminaci  lum nica s, a 
m s, una q es i  a erradicar com 
un mode de con aminaci  m s

Sí, també soc soci de celfosc.org, una 
associació de sensibilització front a 
la contaminació lumínica. El fenomen 
afecta a la salut d’humans i animals, 
i suposa un malbaratament econòmic 
incre ble. De fet, Espanya és el país 
europeu que més gasta en enllume-
nat públic. 

Alg  aficiona  a l’as ronomia com 
tu, haurà disfrutat amb l’arribada 
a Mart de la sonda ‘Perseveran-
ce’, no? 
Sí, ho vaig seguir al minut des de 
la televisió i les xarxes socials. És 
important per a tot el món veure com 
avança el coneixement científic i la 
tecnologia, com avança tot de ràpid 
quan s’uneixen diferents pa sos, com 
de lluny poden arribar amb la coope-
ració. De fet, la Perseverance’ tenia 
parts espanyoles, i suposa l’èxit de la 
unió de molta gent.

Per últim, què diries que t’aporta 
personalment mirar d’eixa mane-
ra a l’univers?
M’aporta humilitat. Quan després 
veus un paratge de la erra, saps 
que este planeta és un miracle. 
L’aigua, l’aire, els arbres, i la vida, 
els insectes... M’aporta aprendre 
a ser humil amb qualsevol altra 
persona de qualsevol altra cultura o 
religió. Et fa posar-te en el teu lloc i 
ser humil. Dius: quina sort és vore 
açò’, i ser éssers vius de l’univers, i 
conscients, que som molt afortunats 
per tot això.

Als seus perfils en xarxes socials, Joan Català (@joancatala) comparteix imatges del cosmos, com aquesta 
de la Nebulosa M-42

Gràcies a son pare, Joan Català, natural de Benicàssim però resident a Paiporta, va començar a observar el 
cosmos. Ara realitza espectaculars fotografies de l’espai profund des del carrer Primer de Maig
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Continua el 
protocol de 
vacunació

La Conselleria de Sanitat va iniciar 
el 17 de febrer la vacunació contra 
la Covid-19 de la població en gene-
ral. El primer tram d’edat va ser el 
de majors de 90 anys, 195 persones 
de Paiporta. El centre de salut anirà 
avisant a cada tram d’edat posterior. 
Mentrestant, el consistori ha col·la-
borat amb les autoritats sanitàries 
amb l’oferiment de dependències 
municipals per a descongestionar el 
centre de salut, la instal·lació d’una 
carpa per a proves PCR o la desin-
fecció de l’exterior i l’interior del 
centre a càrrec d’ESPAI.

L’Ajuntament ofereix dependències 
municipals, instal·la una carpa per a 
PCRs i desinfecta el centre de salut

Treball comunitari front a 
la pandèmia de la soledat

El regidor de Benestar Social, Rafa 
Gadea, s’ha reunit amb l’Entitat 
Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), 
institució de la qual depenen les 
vivendes socials de la Generalitat 
Valenciana situades a Paiporta. En 
la trobada, l’ens s’ha compromés a 
millorar la situació del grup L’Hor-
ta amb inversions pressupostades 
i un pla d’intervenció social en els 
pròxims mesos. També es revisaran 
les situacions legals i les condicions 
d’habitabilitat d’algunes de les viven-
des.

La soledat no desitjada és un dels 
grans problemes socials actuals. Per 
diferents motius, entre els quals es 
troben aspectes profunds com el 
triomf dels postulats individualistes 
propis de les economies neoliberals, 
i altres sobrevinguts i recents, com 
la pandèmia, persones de totes les 
edats pateixen de soledat. Per a fer 
front a aquesta situació, la Regidoria 
de Benestar Social, Sanitat i Salut 
posa en marxa el programa de sole-
dat no desitjada.
Després de constituir-se la Mesa co-
munitària de la soledat no desitjada, 
en les últimes setmanes s’ha dis-

senyat la primera campanya, que si-
tuarà i acotarà la realitat del proble-
ma i proposarà el repte de detectar i 
ajudar a les persones que se senten 
soles. La Mesa està formada pels 
jubilats, jubilades i pensionistes, les 
ames de casa, l’associació d’alum-
nat del CFPA, Caritas, Creu Roja, 
JLF, bandes de música i els Moros 
i Cristians, El Barranc, l’Associació 
de Bolilleres, InterAMPA o els scouts 
Gaia. Aquestes entitats tenen el pa-
per de dissenyadores, executores de 
les polítiques i radars per a detectar 
casos i tractar-los, amb l’ajuda de la 
ciutadania i els serveis municipals. 

L’Ajuntament 
duplica l’ajuda a 
Creu Roja
El pressupost municipal de 2021 
preveu un increment del 100% en la 
subvenció per a programes d’ajuda 
a persones en situació de vulnerabi-
litat de Creu Roja. La dotació passa 
dels 16.000€ de 2020 als 30.000 
d’enguany.

Millores en les 
vivendes socials



>> Paiporta <<28 |

Projecte Interassociatiu. El Club d’Handbol Femení Pai-
porta i Interampa s’uneixen en una iniciativa que promou 
la igualtat a través de l’esport. El projecte ha aconseguit 
una subvenció de 1.500 euros de la Fundació Horta Sud.

Relectures. El Museu de la Rajoleria ha participat amb 15 
peces de la seua col·lecció etnogràfica en el projecte de la 
Universitat de València ‘Relectures’. La iniciativa ha analit-
zat un centenar d’obres des de la perspectiva de gènere.

Mobilitat escolar sostenible. Educació està implantant 
als centres escolars una sèrie de nous aparca bicis en una 
clara aposta de l’àrea per la protecció del Medi Ambient.

La Finestra de Paiporta

Visita reial a Paiporta. El passat mes de gener Cultura organit-
zava a l’Auditori una trobada amb els Reis Mags d’Orient perquè 
xiquets i xiquetes entregaren als mags les seues missives.

Curs del Centre Jove. El Centre Jove ha oferit un curs de 
direcció d’activitats de temps lliure educatiu i juvenil, que 
ha començat en línia per les restriccions sanitàries. 

Ruta ciclovianant a Catarroja. La Diputació subvencio-
narà el projecte de l’Ajuntament de connexió ciclovianant 
amb Massanassa i Catarrojala vora dreta del barranc.  

Carrer per a vianants. La Regidoria d’Urbanisme ha 
convertit en carrer de vianants Navarro Galán, la prin-
cipal connexió entre el poble a l’estació de tren. 

Donació d’una araucària. L’Ajuntament ha plantat 
l’exemplar, donació de Mariano Aroca Yuste, davant de la 
Casa Gris. Aquests arbres arriben a grans dimensions.
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Nova secció de còmics a la Biblioteca. La nova secció
busca atraure a un públic jove i adolescent, encara que hi ha 
gèneres diferents per a tots els públics. El nou catàleg inclou 
còmics americans, europeus, manga i novel·la gràfica.

Innovació dona equips informàtics en desús a asso-
ciacions locals. L’Ajuntament ha cedit a Aldis i Apahu 
aquest material per donar una segona vida als aparells. 

Declaració institucional de condemna. La corporació
municipal aprovava de forma unànime en el passat ple de 
febrer una declaració institucional de condemna rotunda 
dels actes vandàlics patits al Cementeri Nou de Paiporta.

 ‘Dones i treball a Paiporta’. Ja es pot gaudir de la prime-
ra exposició de la sèrie “Imatges en el record” projectada 
pel Museu de la Rajoleria per compartir part del seu arxiu.

Exposició del Dia de l’Arbre. Enguany ha sigut virtual 
i ha comptat amb collages de quasi 300 xiquets i xiquetes 
amb el lema ‘L’arbre que Paiporta necessita’.

El ‘power’ que atura el bitxo. Joventut ha repartit 2.000 
gels hidroalcohòlics als instituts dins de la campanya #Jo-
veResponsable de conscienciació sobre la pandèmia.

Fundació Goerlich. L’alcaldessa, Isabel Martín, s’ha reu-
nit amb la Fundació Goerlich per a catalogar i analitzar les 
troballes de l’arquitecte a Paiporta i posar-les en valor. 

Prevenció de la processionària. L’Ajuntament ha portat 
a terme diferents tractaments al llarg de l’any en les zones 
de pinada del poble per a previndre l’aparició de l’eruga 
processionària, que irromp a la primavera. 
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Game over
El gobierno de COMPROMÍS no deja 
de perder oportunidades para paliar 
los efectos de su política sectaria y 
excluyente que les ha caracteriza-
do en Paiporta. Ni siquiera les hace 
refl exionar la proximidad del pleno 
de junio, en el que Isabel Martín 
dimitirá de su cargo de alcaldesa en 
virtud de su acuerdo con del PSPV.

En la última reunión plenaria, el PP 
presentó tres mociones dirigidas a paliar 
los efectos económicos de la pandemia 
en nuestro pueblo, solicitábamos algo 
tan simple y asumible como la reducción 
de impuestos para aquellos autónomos y 
pequeños empresarios que habían hecho 
el esfuerzo de mantener los puestos 
de trabajo en sus negocios, la suspen-
sión o paralización de los embargos y 
procedimientos de apremio contra los 
ciudadanos que por razones económicas 
no habían podido hacer frente a sus 
obligaciones tributarias con el Ayun-
tamiento, y la reducción lineal del IBI 
para todos los vecinos, la mayoría de los 
cuales se han visto afectados por la para-
lización económica y tienen su vivienda 

en propiedad como su único o principal 
ahorro después de toda una vida de tra-
bajo. La respuesta del bipartito fue NO.

Sin embargo, acababan de aprobar 
un presupuesto en el que aumentan 
el gasto corriente, suben aun más el 
número de enchufados y se aumentan 
sus propios sueldos de manera bochor-
nosa con la que está cayendo. Para eso 
si que hay recursos económicos, pero 
para aliviar la presión fi scal no los hay.

Por si fuera poco, la que será ex alcalde-
sa en tan solo unas semanas, se quitó su 
careta de “moderación” y sacó a pasear 
su radicalidad, publicando en las redes 
sociales que los violentos qua habían 
tomado las calles de Valencia, destro-
zando mobiliario urbano y comercios y 
atacando e hiriendo a policías, “estaban 
dando una lección de dignidad”. El 
Pleno aprobó una moción del PP que 
censuraba a estos “terroristas urba-
nos” y apoyaba a nuestras fuerzas de 
seguridad, pero de nuevo COMPROMÍS 
se quedó solo y mantuvo su incompren-
sible postura de apoyo a los disturbios 

callejeros. Como digo, una nueva oportu-
nidad perdida para dar una “lección de 
dignidad”, aunque parece que algunos 
ese término no lo tienen adecuadamente 
descrito en su particular diccionario.

Martín no solo ha sido la alcaldesa con 
menos apoyo popular de la democracia, 
sino que tiene el discutible honor de ser 
la que menos inversiones ha conseguido 
en la educación pública, en sanidad o en 
apoyo a los más desfavorecidos. En seis 
años no ha conseguido la construcción 
de un solo colegio público, ni el centro de 
salud de apoyo que tanto necesitamos, se 
ha limitado a gastar a manos llenas para 
pagar sus propios sueldos y los de sus en-
chufados. Nadie la va a echar de menos 
cuando dimita en el mes de junio, habre-
mos perdido un mandato y medio en el 
que se ha atacado de forma cruel a los 
que se han atrevido a pensar diferente, se 
han degradado hasta el extremo nuestras 
fi estas patronales o se han hecho desapa-
recer las tradiciones más arraigadas de 
Paiporta. Adiós alcaldesa, GAME OVER.
Vicente Ibor Asensi
Grupo Popular

Deseamos desde Ciudadanos de 
Paiporta, que nuestras primeras 
palabras sean de condolencia 
con las familias que han perdi-
do a un ser  querido como con-
secuencia de esta pandemia.

Y afi rmamos que nos merecemos 
una mejor coordinación en la ges-
tión de la COVID 19, y no 17 gestio-
nes sin coordinación. Y una mejor 
gestión en la implantación de  la va-
cuna para la Comunidad Valenciana.

Hemos apoyado unos presupues-
tos por responsabilidad política, 
porque ahora toca sumar. Debe-
mos centrarnos  en los programas 
de ayuda al sector económico: 
autónomos, comercio, restauran-
tes... Que claramente están viendo 
como sus negocios se arruinan por 
decisiones políticas inadecuadas. 
Estas ayudas están siendo insufi -
cientes e injustas no teniendo en 
cuenta áreas  que también han 
visto disminuidos sus ingresos.

Esperemos que estas ayu-
das les lleguen antes de 
que tengan que cerrar.

Ha sido de una enorme irresponsabili-
dad realizar unas oposiciones a auxiliar 
administrativo en nuestro auditorio. En 
pleno pico de pandemia  y a pesar de 
que el propio Ayuntamiento recomenda-
ba no salir de casa si no era necesario.

 La política nos defi ne como ciudadanos 
y se puede discrepar a la hora de go-
bernar, pero hay que gobernar para el 
conjunto de la sociedad, y usted señora 
alcaldesa gobierna para 26514 Paiporti-
nos, sean o no de su ideología política.

Desde este BIM pedimos 
más ayudas para el tejido 
empresarial de Paiporta.

Seguiremos denunciando la penosa 
situación de muchas calles, de las zonas 
en donde ratas y cucarachas campan a 
sus anchas, la inadecuada iluminación 
de varias zonas, la falta de seguridad 

de algunos cruces, la pérdida irracional 
de numerosas plazas de aparcamiento, 
de la falta de seguridad e insalubri-
dad del paso inferior del metro...

No podemos dejar de mencionar por su 
actualidad las declaraciones de nuestra 
alcaldesa,  amparándose en la liber-
tad de expresión y no condenando 
los actos violentos cuyas imágenes 
hemos visto todos, su silencio la hace 
cómplice, no apoyando una moción que 
castiga conductas indignas, y defi en-
de sin fi suras a las nuestras fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado.

Recordamos con cariño al mundo 
fallero, que un año más verá que no 
disfrutamos como nos gustaría de 
nuestras fi estas Josefi nas y envia-
mos a nuestras fallas y a nuestra JLF 
en mayor de nuestros abrazos.

Francisco Estellés García
Portavoz del 
Grupo Municipal 
Ciudadanos Paiporta

Política insuficiente

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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Un tiempo para la esperanza

Al 2021, una any diferent i ple 
d’incerteses, el govern municipal de 
Paiporta ha aprovat el pressupost 
més social de la historia. No és 
només un titular, ni una declaració 
d’intencions. Donar resposta técnica 
a les necessitats de les persones, 
és, al cap i a la fi , gestionar.

Les dades són un refl exe d’on 
destinarem el esforços, per això 
l’àrea de Benestar Social, Sa-
nitat i Salut Pública creix un 
32’7%,  la de Joventut un 45%, 
Igualtat un 33% i el pressupost de 
l’empresa ESPAI un 25%. Cal afegir 
els recursos destinats al pla Re-
sistir, que ajudarà l’hostaleria i el 
comerç local a mantindre l’activitat.

Però al 2021, no només hem acon-
seguit traure endavant el pressu-
post més important de la historia 
de Paiporta, hem anat un pas més 
enllà i hem aprovat un Pla d’Iinver-
sions, que defi neix un model de 
poble. És tracta d’un document que 

inclou totes les inversions previstes 
per als propers quatre anys, incor-
porant projectes a llarg termini, per 
a contextualitzar cadascuna de les 
actuacions que es porten endavant.

Algunes de les inversions estan 
compromeses i compten amb els re-
cursos d’altres administracions, és 
el cas del Pla Edifi cant, subvencio-
nat per la Conselleria d’Educació, 
per a la rehabilitació dels col·legis 
Jaume I i l’Horta, o el nou IES La 
Sénia, per 18 milions d’euros. En la 
mateixa línea està el Centre de Dia 
en l’edifi ci Vil·la Amparo, per 1’6 
milions d’euros, i estarà subvencio-
nat per la Conselleria que encapçala 
Mónica Oltra, i l’adquisició i remo-
delació d’un local, per reubicar els 
serveis de l’àrea de Benestar Social. 

Hi ha moltes més actuacions: mi-
llora dels polígons industrials, la 
xarxa de carril-bici o les millores 
urbanístiques, amb la peatonalitza-
ció de la Plaça de l’Esglèsia com un 

dels projectes principals. Una de 
les inversions més importants és la 
nova zona esportiva, amb pavelló 
i pista d’atletisme. Un ambiciós 
projecte que donarà continuïtat al 
poliesportiu i la piscina coberta. 
I l’unirà amb el camp del Palle-
ter, sobre el qual estem realitzant 
gestions per a la seua adquisició. 

El Pla d’Inversions, confeccionat pel 
nostre Regidor d’Urbanisme i Sos-
tenibilitat, Pep Val, i coordinat per 
l’alcaldessa i Regidora d’Hisenda, 
Isabel Martín, amb la col·laboració 
de totes les àrees de govern, va més 
enllà de cap política de partit. El 
canvi climàtic exigeix un canvi 
de mentalitat, acabar amb les po-
lítiques a curt termini. Ens demana 
responsabilitat i compromís, per 
construir la Paiporta del futur.

Grup Municipal 
Compromís per Paiporta

El tan ansiado tiempo de las vacu-
nas por fi n ha llegado. El proceso 
de vacunación avanza con paso fi rme 
en nuestro país y muy pronto comen-
zará la vacunación masiva. La estra-
tegia de vacunación está siguiendo 
criterios técnicos y no dejará a 
nadie atrás, pues el Gobierno Socia-
lista ha garantizado su acceso uni-
versal y equitativo en nuestro país.

En Paiporta nuestros mayores, las 
residencias, personal sanitario y 
también Policía Local ya se están 
vacunando, síntoma de que poco a 
poco vamos venciendo al virus.

Si algo podemos extraer en tono 
de esperanza de la pandemia de 
la Covid es sin duda que nuestro 
sistema sanitario sale reforzado 
de esta crisis, con mayor inversión, 
más infraestructuras, herramientas 
y camas hospitalarias y de UCI. 

Los Fondos Europeos también 
están al llegar y la Generalitat ya ha 

solicitado más de 8.400 millones 
de euros para 145 proyectos que 
incluyen modernización de la in-
dustria, movilidad eléctrica, trans-
formación del sector del transporte 
hacia un modelo más sostenible o 
el desarrollo de la estrategia valen-
ciana para el hidrógeno verde.

Con el Partido Socialista en el gobier-
no municipal, hemos aprobado un 
presupuesto para tiempos Covid 
pensando en los paiportinos y paipor-
tinas que más lo necesitan, con un 
incremento de 165.000 € en ayudas 
para las familias. En esta línea, nos 
sumamos a la Generalitat y Diputacio-
nes al Plan Resistir a través de las 
Ayudas Paréntesis. Más de 710.000 
€ en ayudas de urgencia para los 
comercios, negocios y sectores 
paiportinos más afectados por la pan-
demia de los cuales el Ayuntamiento 
aporta directamente 108.000 €.

El Grupo Municipal Socialista afronta 
este 2021 con optimismo y con la 

ilusión que representa tener una 
alcaldesa socialista en Paiporta 
a partir de junio. Abordamos esta 
etapa con gran responsabilidad y 
continuaremos con el trabajo que 
hemos realizado ésta y la anterior 
legislatura, donde hemos saneado las 
arcas municipales y hemos conso-
lidado un trabajo transparente 
y de progreso que se refl eja en 
Paiporta. Redoblaremos esfuer-
zos para afrontar con las máximas 
garantías esta nueva etapa.

No nos gustaría cerrar este espa-
cio sin dedicarles unas palabras de 
ánimo y apoyo a las Fallas. Tanto 
Junta Local como las seis comisiones 
paiportinas cuentan con toda la co-
laboración de la familia socialista. El 
espíritu fallero se mantiene muy 
vivo en Paiporta y las Fallas volve-
rán a brillar con todo su esplendor.

Mª Isabel Albalat
Grup Municipal Socialista

Construir la Paiporta del futur

Pep Val
paiporta@compromis.net

Contacta amb el portaveu del grup

Mª Isabel  Albalat
misabelalbalat@paiporta.es

Contacta amb la portaveu del grup
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El Diluvi: Els amants
dissabte 13 de març, 19.00 h

Públic familiar · preu únic: 3 €

No parpadees! G Alexander
diumenge 14 de març, 18.00 h

Las sin rostro. Lliurament Premis 
Carolina Planells Narrativa Curta

Públic jove i adult · entrada lliure

divendres 5 de març, 19.00 h

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

Segarem ortigues amb 
els tacons

dissabte  6 de març, 19.00 h

L’Auditori Municipal

Públic familiar · preu únic: 3 €

Maquis
dissabte 17 d’abril, 19.00 h

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

dissabte 20 de març, 19.00 h diumenge 21 de març, 18.00 h
Diosas
diumenge 28 de març, 19.00 h

Públic jove i adult · preu únic: 3 €Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Los Croods 2: 
una nueva era

Manual de la buena 
esposa
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diumenge 18 d’abril, 19.00 h

Públic jove i adult · preu: 4 € (reuït 3 €)
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Mauthausen. 
La voz de mi abuelo
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Paris 1940 Trolls 2: gira mundial
dissabte 24 d’abril, 19.00 h diumenge 25 d’abril, 18.00 h

Tots els públics · preu: 4 € (reuït 3 €) Públic familiar · preu únic: 3 €

La Pasqua d’abans
Del 31 de març al 24 d’abril

Un passeig per l’horta
Diumenge 25 d’abrilImatges en el record

3-24 març     Dona i treball
31 març-24 abril     La pasqua al carrer

A cada paraula
del 3 al 20 de març

9 de març
“El perol màgic” Almudena Francés 

23 de març
“Passadís secret” El Gran Jordiet

13 d’abril
“La poma roja” Elisa Matallín

27 d’abril
“Rodó” Eva Andújar

18.30 h 
a la Biblioteca

Març: 17
Abril: 21

Paraula
Aula de la

amb David Vidal

Taller de poesia 
18.30 h.
Sala Conferències 
L’Auditori Municipal 

    Març: 9 i 23
    Abril: 13 i 20

Ex
po

sic
ion

s a
l M

us
eu

Museu de la Rajoleria

Biblioteca Pública María Moliner Ruiz

17.30 h a la Biblioteca

Regidoria
de Cultura




