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El passat 30 de juny es celebrava el 
ple extraordinari a l’Auditori Mu-
nicipal de Paiporta que convertia a 
Maribel Albalat en la nova alcaldessa 
de Paiporta.  
Albalat rebia els vots dels 11 mem-
bres de l’actual equip de Govern, 
mentre que Vicente Ibor, pel Partit 
Popular, qui també presentava la seua 
candidatura, rebia el suport dels 8 
regidors del seu grup. Per la seua 
banda, el candidat de Ciudadanos, 
Frascisco Estellés, votava la seua prò-

pia candidatura, com també la seua 
companya de formació.
En el seu discurs d’investidura Al-
balat destacava  “la consolidació del 
pacte acordat en 2019 i d’un govern 
d’esquerres, amb un programa solida-
ri i centrat en les persones”. 
La nova alcaldessa dedicava part de 
les seues primeres paraules per a 
recordar el viscut aquests quasi dos 
anys que portem de pandèmia sani-
tària, valorant molt positivament “els 
punts de trobada als que hem arribat 
dins de la con uència política per a 
afrontar aquesta situació. El camí de 
governança que iniciarem després 
d’un acord just, responsable i de 
respecte mutu es va veure paralitzat 
per una situació inèdita e imprevi-
sible. Però hem aprés moltes coses 
com a societat i ens hem reinventat. 
En els moments difícils el que toca s 
treballar”. 
Albalat s’ha marcat com a la seua 
prioritat “invertir en les persones”, 
al mateix temps que ha fet un repàs 
a algunes de les línies que centraran 
aquests dos anys d’Alcaldia: abor-
dar les infraestructures educatives i 
socials per garantir el benestar de la 
població, amb el nou Centre de Dia 
per a persones majors a Villa Ampa-
ro, o els tres projectes Edificants als 
centres educatius paiportins. També 
ha destacat la necessitat de continuar 
treballant de manera transversal per 

Albalat ha donat el relleu a Isabel Martín al capdavant de l’Alcaldia després de prendre possessió 
com a nova alcaldessa en el ple extraordinari celebrat a l’Auditori Municipal aquest dimecres.

Amb el canvi 
a l’alcaldia es 
consolida el pacte de 
2019 “d’un govern 
d’esquerres, amb un 
programa solidari, 
centrat en les 
persones

Maribel Albalat és elegida com 
a nova alcaldessa de Paiporta
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garantir la igualtat efectiva de dones 
i homes, per mantenir una Paiporta 
verda i sostenible i abordar els dos 
punts negres en infraestructures de 
transport del municipi, per garantir la 
seguretat de la ciutadania paiportina.
Així mateix, Albalat ha agra t el seu 
treball i dedicació als seus companys 
i companyes al grup municipal, així 
com a la resta de membres de l’equip 
de Govern, ressaltant la seua disposi-
ció a arribar a acords, “perquè en el 
diàleg ens trobarem sempre”.
L’acte va comptar amb la presència 
de representants de les institucions 
de Govern valencià, com ara els vice-
presidents de la Diputació de València 

afael arcía i Carlos ern ndez iel-
sa; els diputats autonòmics Mercedes 
Caballero, Rosa Peris, José Muñoz, 
Carmen artínez o ichel ontaner, 
així com alcaldes i alcaldesses dels 
pobles ve ns.
El canvi a l’Alcaldia de Paiporta és 
fruit del pacte de govern signat pel 

artit Socialista i Compromís en 
2019, establint per primera vegada 
un torn de dos anys en l’Alcaldia en la 
mateixa legislatura. Per tal de complir 
amb aquest acord, el passat 23 de 
juny sabel artín presentava la seua 
renúncia com a alcaldessa en el ple 
ordinari municipal. 

L’alcaldessa aribel Albalat clo a 
el seu discurs acollint aquest nou 
període de legislatura amb il lusió 
i molta responsabilitat. Per mi és un 
gran honor ser la primera alcaldessa 
socialista de Paiporta. Vaig a ser l’al-
caldessa de totes i tots, a escoltar-vos 
i acompanyar-vos. Vull estar amb 
vosaltres”.

Canvis en 
l’equip de 
Govern
Amb la investidura de Maribel 
Albalat com a nova alcaldessa, 
sabel artín passa a ocupar la 

Primera Tinència d’Alcaldia, man-
tenint la Regidoria d’Hisenda. Per 
la seua part, Olga Sandrós prenia 
possessió com a nova regidora 
d’Economia, Ocupació i Comerç 
al ple de juny en substitució de 

eatriz im nez, com a n mero 
 de la llista de Compromís. i-

nalment, Esther Torrijos afegeix 
a les seues responsabilitats la 
Regidoria de Cultura i Festes.  

Olga Sandrós

Esther Torrijos

Isabel Martín

Albalat: “En el 
diàleg ens trobarem 
sempre”
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Activitats per la 
igualtat en tots 
els nivells

La Regidoria d’Igualtat té el com-
promís de promoure la igualtat de 
gènere en tots els cicles educatius. 
Per això, al llarg del curs ha organit-
zat desenes de sessions per a totes 
les etapes educatives, adaptades a 
la capacitat i el desenvolupament 
de l’alumnat. Així, s’ha promogut 
l’educació afectiu-sexual per a alum-
nat de Primària, però també tallers 
de rap amb alumnat de Secundària, 
que tamb  ha realitzat gra ttis o 
escape rooms amb l’enfocament de 
conscienciació sobre la igualtat, el 
respecte i les relacions afectives 
sanes. 

Rap, escape rooms i tallers 
afectiu-sexuals són algunes de 
les propostes per a Primària, 
Secundària i Batxillerat

Paiporta trau l’orgull de 
la inclusió i la diversitat 
familiar davant l’odi

L’handbol, aliat 
per a avançar cap 
a la igualtat
Paiporta ha presentat el projecte 
‘Entrenant la igualtat’, impulsat 
per les àrees d’Igualtat, Joventut 
i Esports, Educació i Participació 
Ciutadana, i protagonitzat pel 
Club d’Handbol Femení i Inte-
rAMPA. L’objectiu de la iniciativa, 
subvencionada per la Fundació 
Horta Sud com a proejcte interas-

sociatiu, és promoure la igualtat 
a través de l’esport. Desenes de 
xiquetes i xiquets han interiorit-
zat el valor de la igualtat a través 
de l’handbol. 

La Regidoria d’Igualtat ha impulsat 
diferents activitats amb motiu del 

ia de l’ rgull L , a finals de 
juny. D’una banda, s’ha organitzat 
l’exposició fotogràfica sobre diver-
sitat familiar ‘Familiar-mente’, de 
la fotògrafa Sara Quílez, a la pròpia 
casa consistorial. La mostra conté 
25 imatges de famílies diverses i es 
podrà visitar fins al  de setembre. 
Les activitats de celebració del Dia 
de l’Orgull LGTBI s’han englobat 
enguany baix el lema ‘Més amor, 
menys odi. Trau l’orgull, Paiporta’, 

i s’han completat amb la realització 
d’un mural que representa el bes 
de dos dones lesbianes majors, en 
un intent de visibilitzar un col·lectiu 
silenciat durant dècades. A més, una 
de les dones té també diversitat fun-
cional. El mural està situat al carrer 
Sant Jordi. La regidora d’Igualtat, 
Esther Coronado, ha afirmat que 
«en l’actualitat, i amb els gravíssims 
crims d’odi que veiem quasi a diari, 
és més evident que mai que les 
institucions hem de treballar per una 
societat més inclusiva».

Xarrada front 
a la violència 
masclista en 
l’adolescència
L’acció, enfocada a previndre 
aquesta xacra social des dels 
moments inicials en què apareix, 
s’ha inclòs en l’Escola de Fa-
mílies, i ha estat impartida per 
Carmen Ruiz Repullo, professora 
i experta de la Universidad Pablo 
Olavide. 
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Comptes públics sanejats 
sis anys després del canvi

Els indicadors que re exen l’evo-
lució dels comptes de l’Ajuntament 
han millorat des del canvi de govern 
de . En primer lloc, cal ressen-
yar que el consistori no té cap deute 
amb els bancs des de finals de . 
En tan sols 2 anys, el nou equip 
govern va cancel·lar els 6,6 milions 
negatius heretats del govern ante-
rior. Això suposa un estalvi anual  de 
m s de .  euros en interessos. 
Altre paràmetre que ha millorat os-
tensiblement és el romanent positiu 
de tresoreria, que era de ,  milions 
al  i hui arriba als  milions 
d’euros, un ,  m s. 

’aquest superàvit, ,  milions es 
destinaran enguany a inversions, 
segons un acord plenari del mes de 
març, a proposta de la Regidoria 
d’Hisenda. Entre aquests fons propis 
i els arribats d’altres administra-
cions, les inversions previstes per a 

 superen els ,  milions, que 
permetran avançar en el Pla d’Inver-
sions -   Altres paràmetres que 
han millorat són l’arqueig de caixa, 
que ha passat dels  milions de  
als ,  actuals, un  m s, i el 
pagament a prove dors en tan sols  
dies. Abans de  va arribar a ser 
de més d’un any. 

La nova zona esportiva amb pavelló 
cobert i pista d’atletisme continua 
complint terminis, i l’Ajuntament 
ha adquirit l’última pastilla de sòl 
pendent, de .  metres quadrats, 
per a ser propietari de tot el solar, de 

.  metres de superfície total. 

Adquirits els 
últims terrenys 
per al pavelló

El conseller d’Educació, Cultura i 
Esport, Vicent Marzà, i el director 
general d’Infraestructures Educa-
tives, Víctor Garcia, varen celebrar 
una reunió de treball amb la primera 
tinent d’Alcaldia i regidora d’Hisen-
da i Administració General, Isabel 
Martín, i el regidor d’Educació, 
Alejandro Sánchez, per a abordar les 
actuacions de millora dels centres 
educatius del poble. Les actuacions 
se substanciaran en la inversió de 

,  milions d’euros per a demolir el 
CEIP L’Horta i construir-ne un nou 
al mateix solar, cosa que elevarà la 
inversió a Paiporta per damunt dels 

 milions d’euros mitjan ant el pla 
Edificant, si se sumen les actuacions 
a l’IES La Sènia i al CEIP Jaume I.

Reunió amb el 
conseller Marzà 
pel Pla EdificantTots els paràmetres milloren des de 2015: Deute 0, arqueig de caixa 

d’11,3 milions, superàvit de 12 milions i pagament a proveïdors en 7 dies
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L’esport amateur i de base ha patit, i 
molt, els efectes de la pandèmia. Les 
restriccions sanitàries per a evitar 
contagis de coronavirus han mermat 
la capacitat per a preparar-se, per a 
seguir entrenant, millorar resultats i 
retrobar-se amb companyes, com-
panys i rivals. Tanmateix, clubs i es-
portistes de Paiporta han demostrat 
una capacitat de resorgir amb més 
fortalesa, una resiliència i capacitat 
d’adaptació envejable.
Així, conforme han anat avançant les 
dates i s’ha pogut reprendre les com-
peticions, les entitats i els i les seues 

esportistes han continuat destacant 
en les seues disciplines. Amb una 
adaptació exemplar a les restriccions 
i les mesures de seguretat, i amb 
molt d’esforç, han anat arribant les 
medalles, els pòdiums i, el que és 
més important, les bones sensacions 
i el plaer de la pràctica esportiva. 
Alguns d’aquests, entitats i espor-
tistes han comptat amb l’ajuda del 
Servei Municipal d’Esports, que ha 
adaptat les seues instal·lacions per a 
facilitar entrenaments a l’aire lliure 
i ha mantingut un contacte directe 
amb elles per a atendre qualsevol 

necessitat, vista la dificultat per a 
trobar al fòrmula per a mantindre 
l’activitat amb el maremàgnum 
d’ordres i restriccions canviants en 
funció de la gravetat de la situació 
sanitària. 
L’esport és vida i salut. Són valors de 
superació i companyonia, de solida-
ritat i d’integració, igualtat i inclu-
sió. Amb la millora de la situació, 
els clubs han représ l’activitat amb 
magnífics resultats, tot i que el millor 
d’ells ha sigut poder tornar a una 
normalitat trencada que, a poc a poc, 
es va recuperant. 

Clubs i esportistes de Paiporta, de totes les disciplines, s’adapten a les restriccions 
sanitàries i tornen a la competició amb grans resultats en proves autonòmiques i estatals

Bàsquet. L’equip de categoria cadet del Paiporta Bàsquet 
Club s’ha proclamat enguany campió en la denominada 
Lliga d’Ajuntaments. 

Patinatge artístic. Paula Redondo, la jove patinadora del 
Club de Patinatge Artístic de Paiporta, va representar a la 
Comunitat Valenciana en el campionat d’Espanya.

CF E1 València.Paiporta. L’equip amateur femení ha 
aconseguit l’ascens a Primera Regional en la temporada 
de la seua estrena en competició. 

Taekwondo. El jove paiportí del Club PIAAM Álvaro 
Córdoba es va proclamar campió d’Espanya de selec-
cions auton miques, i es va classificar per a l’Europeu. 

Karate. En la Lliga Autonòmica, Álvaro Benita i Núria 
Garrido foren plata i bronze, mentre que en el nacional 
de veterans, Daniel Tchey i Emilio Martínez foren plata.

Handbol femení. El club va guanyar la Copa Juan Torres 
cadet despr s d’imposar-se en la final al  orvedre. 

Víctor López. El jove paiportí de 14 anys, del Club Dina-
mic de Manises, fou campió autonòmic i d’Espanya en pa-
relles mixtes de gimnàstica acrobàtica al 2020, i enguany 
ha sigut subcampió en la modalitat de parelles masculines.  

Esport resilient 
davant la pandèmia
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Unió Ciclista de Paiporta. L’entitat organitza eixides de 
BTT i carretera pràcticament cada cap de setmana. 

Petanca. Paiporta ha acollit el Campionat Autonòmic femení i 
juvenil, la primera competició en la represa de l’activitat Blanca Calvo i Silvia Soriano. Les taekwondistes paiporti-

nes del l’Olimpo Sedaví foren or en el campionat d’Espanya 
sub-21, la primera, i bronze en l’autonòmic, la segona. 

Pau Alabau. El paratriatleta de Paiporta va participar en 
el Campionat d’Espanya d’edat escolar representant a la 
Comunitat alenciana, on va ser cinquè classificat. 

Gimnàstica rítmica. En la seua primera competició, cele-
brada a Cullera al mes de juny, sis representants del club 
de Paiporta varen aconseguir medalla. 

Club d’Espeleologia l’Horta. L’entitat ha représ els cur-
sos d’iniciació per a nous membres a les instal·lacions del 
poliesportiu i amb eixides a cavitats sobre el terreny. 

Claudia i Ian Tello. En el Campionat d’Espanya de platja de 
Salvament i Socorrisme, Claudia fou bronze, i an, finalista. 
Ambdós competeixen al CESN de Silla. 

Patinatge de velocitat. El club de 
Paiporta s’ha estrenat en la lliga na-
cional infantil i ha aconseguit plaça 
per a la primera divisió, a més d’or-
ganitzar una exitosa i multitudinària  
jornada de la Lliga Autonòmica. 
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La junta de Govern de Paiporta, ha 
aprovat les bases de les ajudes a 
l’escolarització en Escoles Infantils 
de Primer Cicle i al transport de jove 
estudiantat.
Aquestes noves subvencions, que en-
traran en vigor aquest nou curs, apos-
ten per noves fórmules per a ajudar 
a les famílies de Paiporta. En total, es 
destinaran 31.000 euros per a l’escola-
rització en escoletes i 25.000 euros per 
al transport joves del pressupost total 
de l’àrea per a 2021. 
Pel que fa a les subvencions per a 
l’escolarització en escoles Infantils de 
Primer Cicle, podran sol·licitar-les de 
l’1 al 15 de setembre les famílies amb 
menors d’entre 0 i 3 anys, empadrona-
des a Paiporta i matriculats en Escoles 
Infantils de Primer Cicle autoritzades 
per la Conselleria d’Educació. 
Quant a les ajudes al transport de 
jove estudiantat, aniran destinades a 
joves, d’entre 16 i 28 anys, que cursen 
estudis en nivells postobligatoris 
d’ensenyament que no s’impartisquen 
en els centres educatius de Paiporta. 
Hauran de sol·licitar-les entre l’1 i el 
15 d’octubre, acreditar la matrícula 
en un centre universitari o d’educació 
secundària no obligatòria, formació 
professional bàsica, ensenyaments ar-
tístics i/o musicals, públic o concertat, 
de la Comunitat Valenciana, així com el 
seu empadronament a Paiporta. 

Paiporta celebra un concert homenatge a Vicent Tarazona
La plaça 3 d’abril acollia el concert ho-
menatge al gran músic paiportí Vicent 
Tarazona.
El concert, una nit de música pop dels 
60 i 70, s’inclou en la programació de 
Cultura a la Fresca, la proposta de la 
Regidoria de Cultura per gaudir d’un es-
tiu segur amb activitats d’oci a Paiporta.
L’acte va estar presentat pel periodis-
ta Quique Peña, que va dedicar unes 
emotives paraules sobre el prodigiós 
baixista paiportí. També es va projectar 
un vídeo amb imatges d’alguns dels 
concerts m s significatius de icent 
Tarazona acompanyant. Al concert es va 

gaudir de la música dels grups ‘Inercia’ 
i ‘Fuego’, que portaren el ritme i la mar-
xa al públic assistent.
Un dels moments més especials va ser 
l’emissió d’un àudio amb un missatge 
de Julio Iglesias, on manifestava la gran 
estima que sentia per arazona. i afir-
mava que Vicent “volia molt a Paiporta 
i a la seua terra valenciana”.El públic 
va mostrar un comportament exemplar, 
respectant les limitacions d’aforament 
i seguint les mesures anticovid, per 
donar aquest reconeixement en forma 
de concert a un dels seus músics més 
il·lustres.

Paiporta suspén les 
seues festes de Sant Roc

Noves subvencions 
per a l’escolarització 
en escoletes i el 
transport jove 

L’Ajuntament de Paiporta suspén les 
seues festes locals de Sant Roc per 
la Covid. La decisió, presa fa uns 
mesos amb el suport unànime del 
teixit associatiu fester de la localitat, 
s’emmarca en la política municipal 
d’actuar amb prudència i atenent a 
la situació epidemiològica de cada 
moment. 
Les associacions vincules a la festa 
han mostrat la seua total disposició a 
col·laborar en tot allò que siga neces-
sari, renunciant, inclús, a part de les 
seues subvencions. 
La regidora de Cultura, Esther To-
rrijos, ha volgut reconéixer “el gran 
esforç que han fet totes les associa-
cions festeres al llarg de la pandè-
mia. Han patit molt directament les 
conseqüències econòmiques de la 
Covid i s’han quedat sense les seues 
celebracions. Malgrat això, no han 
dubtat en cap moment en ajudar i 
recolzar als paiportins i paiportines 
que més ho necessitaven. Tenen 
tot el nostre agraïment i reconeixe-
ment”. 

Malgrat la suspensió de les festes, 
al mes d’agost es donarà continuïtat 
a la programació d’Estiu Cultural, 
que ha tingut una molt bona acollida 
per part del públic paiportí i que ha 
demostrat que la cultura és segura. 
S’han programat una sèrie d’actes 
i esdeveniments dins del programa 
de Sant Roc Cultural que inclouen 
concerts, com el tradicional concert 
de Sant Roc, enguany a càrrec de la 
Banda Primitiva, o l’Ambaixa d’Inter-
comparsa de Moros i Cristians.  
La iniciativa de Sant Roc Cultural 
sorgeix de la Regidoria de Cultura, 
pensant especialment en la població 
paiportina que ha hagut de renunciar 
a les vacances i que necessita una al-
ternativa en forma d’activitats d’oci. 
Tota la programació compta amb un 
aforament reduït, dins del que marca 
la normativa en vigor, seguint totes 
les mesures sanitàries i de protecció 
anticovid. A més, hi haurà control 
d’accés i assistència amb personal 
al càrrec per a acompanyar al públic 
fins als seus seients.
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Nova rotonda a Paiporta per a 
acabar amb el punt negre a la 
carretera de Picanya
El diputat provincial de Carreteres de 
la Diputació de València, Rafa García, 
visitava recentment l’Ajuntament per 
a presentar el projecte de la nova 
glorieta que connectarà la CV-406 i 
la carretera de Picanya i que acabarà 
amb la sinistralitat d’un punt pel qual 
passen 10.000 vehicles al dia. 
L’obra, que començarà al setembre 
amb un termini d’execució de quatre 
mesos, suposarà una inversió per part 
de Diputació de més de 360.000 euros 
i, com explicava García “està projec-
tada per a ordenar la circulació en 
l’entorn urbà de Paiporta, en un punt 
concret en el qual existeix una inade-
quada intersecció en forma de ‘T’ i en 

el qual és habitual que es registre una 
velocitat inadequada, la qual cosa el 
converteix en un punt negre amb una 
important sinistralitat”. 
L’alcaldessa Maribel Albalat expres-
sava la satisfacció “en veure com es 
converteix en realitat una reivindi-
cació històrica del nostre municipi”. 
Albalat matisava que es tracta “d’una 
obra absolutament necessària i que 
posa fi a un dels punts negres del 
trànsit a Paiporta”, destacant “el 
diàleg uid i la bona entesa entre els 
responsables i el personal tècnic de 
l’Ajuntament i la Diputació, que amb 
aquesta inversió garanteix la segure-
tat dels veïns i veïnes de Paiporta”.

L’alcaldessa Maribel Albalat i el regi-
dor d’Interior, Vicent Císcar, han rebut 
al saló de plens als agents que salva-
ven la vida d’un bebé d’onze mesos. 
La ràpida intervenció policial, practi-
cant una reanimació RCP, així com el 
posterior trasllat al Centre de Salut de 
Paiporta, va aconseguir estabilitzar al 
bebé que estava ofegant-se i es troba-
va en parada cardíaca.
Com s’ha informat als agents a la 
trobada, s’han iniciat els tràmits per 

a concedir la Creu al Mèrit Policial 
amb Distintiu Blau i les felicitacions 
públiques a cada agent segons la seua 
intervenció aquell dia. El reconeixe-
ment es fa extensiu al seu treball 
diari, moltes voltes invisible i vivint 
situacions complicades. L’alcaldessa 
assenyalava: “la Policia salva vides i 
gran part de les seues intervencions 
són serveis d’ajuda a la ciutadania. 
Estic molt orgullosa de la seua actua-
ció”. 

Paiporta reconeix a la Policia Local que va salvar la vida 
d’un bebé

L’Ajuntament de Paiporta no deixa de 
buscar noves fórmules i estratègies per 
tal d’ajudar als sectors econòmics afec-
tats per la crisi derivada de la pandèmia. 
Amb aquest objectiu, la col·laboració en-
tre Cultura i Intercomparsa de Moros i 
Cristians ha permés ajudar al teixit faller 
local amb l’encàrrec d’un nou escenari 
per a l’Ambaixada. 
“La comunitat festera paiportina s’ha 
mostrat plenament col·laborativa, 
actuant amb molta responsabilitat dins 
de la greu situació que vivim. A més de 
renunciar a part de les seues subven-
cions, han decidit ajudar al món faller, en 
aquest cas encomanant una escenogra-
fia per a l’Ambaixada. s un orgull veure 
com les associacions locals treballen 
conjuntament”, ha expressat Albalat. 
Es tracta d’un escenari complet, que 
inclou l’escut d’Intercomparsa, Torres de 
Serrans i altres elements d’escenografia. 

Albalat, acompanyada per la regidora de 
Cultura, Esther Torrijos, i el president 
d’Intercomparsa, Miguel Gimeno, visi-
tava el taller de l’artista paiportí Ediver 
Herrera, on està donant els últims retocs 
al projecte. 
“Vivim un moment en què toca reinven-
tar-se, ser creatius i buscar les noves 
formes per a reactivar el teixit econò-
mic local. s el que estem fent des del 
Govern local i continuarem fent per tal 
d’ajudar als paiportins i paiportines que 
més ho necessiten”, ha conclòs la regi-
dora de Cultura.

Paiporta 
recolza al teixit 
artístic faller

L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Alba-
lat, ha mantingut una sèrie de trobades 
i reunions amb representants del teixit 
associatiu fester, educatiu i juvenil local. 
Albalat ha pogut escoltar de primera 
mà les inquietuds, necessitats i pro-
postes que li han plantejat. “La meua 
prioritat és parlar amb la ciutadania 
i col·lectius socials paiportins; ser 
permeable i escoltar les seues idees, 
necessitats...”, ha matisat l’alcaldessa.

Presa de contacte de 
l’alcaldessa amb els 
col·lectius paiportins
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El CEIP L’Horta tindr  un nou edifici amb una 
in ersió de ’  milions d’euros del Pla Edificant 
L’Ajuntament de Paiporta abordarà la 
reforma integral del CEIP L’Horta de 
la localitat amb 7’4 milions d’euros del 

la Edificant de la eneralitat alen-
ciana. Amb aquests fons es demolirà 
l’antiga escola per a construir al ma-
teix solar un nou col·legi adaptat a les 
exigències de sostenibilitat actuals.
“Després de redactar les memòries 
de reforma i els estudis valoratius, 
Conselleria ha descartat la reforma 
integral del centre donada la comple-
xitat de les reparacions estructurals 
necessàries. Estem molt satisfets amb 
la decisió final presa, fruit d’un intens 

treball conjunt del personal tècnic 
de les dues administracions i de les 
reunions i converses mantingudes. 
Aquesta opció s la millor per al nos-
tre estudiantat i les seues famílies”, 
ha manifestat el regidor d’Educació, 
Alejandro Sánchez.  
El nou CEIP L’Horta tindrà dues aules 
de 2 anys gratuïtes, 6 aules d’Infantil 
i 12 de Primària amb un total de 490 
places escolars. També disposarà de 
menjador per a 600 comensals amb 
cuina pròpia, gimnàs i aules de reforç 
per a treballar amb grups xicotets.
A m s, incorporarà patis coeduca-

tius i inclusius, així com sistemes de 
climatització sostenibles i eficients i 
il·luminació led de baix consum.
En total, la Conselleria d’Educació 
destinarà ,  milions d’euros d’inver-
sió en Paiporta per a reformar el CEIP 
aume , per a la demolició i construc-

ció de nou de l’IES La Sénia i també 
del CEIP L’Horta.
Quant a La Sénia, tindrà una inversió 
d’ ’  milions d’euros, amb una capa-
citat per a 1.100 alumnes, 20 unitats 
d’ESO, 6 de Batxillerat i 12 d’FP. Per la 
seua part, al Jaume I s’invertiran 1’5 
milions per al seu condicionament.

El CEIP Jaume I estrena un pati 
coeducatiu, com a part d’un projec-
te creat conjuntament amb Ikea.
El mateix alumnat d’infantil ha sigut 
l’encarregat de presentar les seues 
propostes i suggeriments.

L’objectiu del nou pati s propor-
cionar un espai a l’aire lliure on 
xiquets i xiquetes juguen aprenent, 
unint-los i motivant-los en el seu 
proc s d’aprenentatge i desenvolu-
pament cognitiu.

L’Horta, el Jaume I i el Rosa Serrano 
tenen el vistiplau d’Educació per a in-
corporar a cadascú d’ells una aula de 
primer cicle d’Infantil. Les noves aules 
completen les alternatives de les fa-
mílies amb fills o filles en primer cicle 
d’Infantil, que també comptaran amb 
les ajudes de la Regidoria d’Educació, 
31.000 euros per a l’escolarització 
privada en aquest cicle.

Un nou pati 
coeducatiu per al 
CEIP Jaume I

El Rosa Serrano 
i Creu Roja 
posen en marxa 
Conecta
El CEIP Rosa Serrano de Paiporta ha 
posat en marxa un projecte d’aprenen-
tatge-servei per treballar l’acompan-
yament a persones majors a través de 
converses telefòniques.
Fins a 37 xiquets i xiquetes de 3r a 6é 
de Primària parlen telefònicament amb 
les seues parelles, gràcies a la col labo-
ració de Creu Roja.
Amb ‘Conecta2’ l’alumnat connecta 
amb aquestes persones en situació 
d’especial vulnerabilitat, treballen 
valors com la solidaritat i milloren 
l’expressió oral.

3 aules gratuïtes 
de  anys per al 
pròxim curs a 
Paiporta 
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PUAM, el pla per a 
sintonitzar Paiporta 
amb l’Agenda 2030

La Regidoria d’Urbanisme i Global 
Omnium duen a terme les últimes 
setmanes les obres de renovació 
de la xarxa de proveïment d’aigua 
potable als carrers Colón, Convent 
i adjacents. En total, s’han instal·lat 
389 metres de canonada, 31 noves 
escomeses domiciliàries adapta-
des a les necessitats actuals, i 7 

nous hidrants, amb una inversió de 
93.630,62 euros. A més d’aquestes 
obres, s’han executat i estan previs-
tes al 2021 altres als carrers Sant 
Francesc, Doctor Fleming, López 
Trigo, Reis Catòlics i Gómez Ferrer, 
Sant Ramon, 9 d’Octubre, Lluís 
Vives i el Barranc amb una inversió 
total de quasi 500.000 euros. 

Urbanisme inverteix 500.000 
euros en la xarxa d’aigua potable

L’Ajuntament de Paiporta ha posat 
a disposició de la Generalitat els 
terrenys necessaris per a construir 
l’anell verd metropolità al seu pas 
per la localitat. Aquesta nova via 
ciclovianant circumdarà la ciutat de 
València i el tram Sud, que passa per 
Paiporta i va d’Aldaia a Pinedo, té 
una extensió de 16 quilòmetres.

L’anell verd 
metropolità 
avança

L’ ficina Verda 
estalvia 20.000 
euros al veïnat
L’ ficina erda de aiporta, el servei 
gratuït oferit per la Regidoria de 
Medi Ambient per a assessorar a la 
ciutadania sobre reducció del con-
sum energètic i disminució d’emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle, 
ha permés estalviar al conjunt de la 
ciutadania de Paiporta 20.719 euros. 
En 127 atencions repartides en 13 
sessions, el personal tècnic de la 
cooperativa AEIOLuz, que col·labora 
amb l’Ajuntament, ha aconseguit 
una reducció mitja de les factures de 
163,14 euros per persona atesa. Al 
mateix temps, les 22 recomanacions 
de passar-se a comercialitzadores 
amb garantia d’origen 100% renova-
bles estalviaran l’emissió de 32.234 
quilograms de CO2 a l’any.

ercera parada de 
l’autob s comarcal 
al carrer Sant 
Antoni
L’Autoritat de Transport Metropolità 
de València ha establert una nova pa-
rada de l’autobús que uneix Paiporta 
amb Albal al carrer Sant Antoni, 
després de la petició de la primera 
tinent d’Alcaldia, Isabel Martín, i el 
regidor d’Urbanisme, Pep Val. La 
parada se suma a les de la carretera 
de València i l’estació de metro. 

El Pla Urbà d’Actuació Municipal 
(PUAM) de Paiporta s’elaborarà al 
llarg dels pròxims mesos i alinearà 
tota l’acció del consistori amb els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de Nacions Unides. 
Baix el nom ‘Paiporta 2030’, aquest 
pla, que es realitza a iniciativa de 
la Regidoria d’Urbanisme, té com a 
objectius dotar al poble d’un full de 
ruta d’obres i serveis a desenvolupar, 

però també de tot tipus d’actuacions, 
i facilitar l’accés a ajudes provincials, 
estatals i europees.
Els ODS se substancien en 17 ca-
pítols: Fi de la pobresa, fam zero, 
salut i benestar, educació de qualitat, 
igualtat de gènere, aigua neta i sa-
nejament, energia neta i assequible, 
treball digne i creixement econòmic, 
entre d’altres. El document final ob-
tingut guiarà tota l’acció municipal. 
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Quan començares a tocar?
Vaig començar als 5 anys perquè 
ma mare i el meu germà tocaven el 
clarinet a la banda. Volia ser com 
ells. Vaig començar amb el violí, que 
era l’únic instrument que podia tocar 
tan menuda.

Per què et decidires per l’oboé?
Jo volia entrar a la banda, però el 
amb el violí no podia ser, havia de 
ser un instrument de vent. El pre-
sident de la Unió Musical li va dir a 
ma mare que hi havia un oboé i que 
anara a provar. Vaig anar, el vaig fer 
sonar, i jo, tan contenta. 

La Covid vos ha trencat la pro-
gressió a les i els músics?
Clar. Durant la pandèmia, es mante-
nien les classes en línia, però hi ha-
via moltes coses que no podíem tre-
ballar perquè no teníem els mitjans. 
Sobre tot pels micros. Si no tens 
bons equips, no pots treballar bé 
el so, no pots avançar. Després, en 
l’orquestra, sempre que anem a fer 
una trobada ens fan proves, toquem 
amb pantalles, com si estigueres en 
una cabina, i és molt estrany. Tot i 
això, estic agraïda pels projectes que 
sí que hem pogut fer.

Paiporta és un poble de moltes i 
molts bons músics?
Crec que sí. El fet que hi haja dos 
bandes ja parla de la gran tradició 
musical del poble. Gràcies a això, 
hi ha molta gent que rep formació, 
que comencen en l’escola de música 

i després volen seguir al conserva-
tori. Les escoles de música tenen un 
paper de formació a la població molt 
positiu, i no sols professionalment, 
sinó també de manera amateur.

La teua meta és dedicar-t’hi pro-
fessionalment?
Sí. És una decisió que vaig prendre 
quan era xicoteta. Vull treballar en 
una orquestra professional de prime-
ra línia. És molt difícil, perquè hi ha 
molta competència, però és el que 
m s il lusió em fa i treballar  fins 
que ho puga aconseguir. 

Quin consell li donaries a algú 
que comença?
Que ho disfrute, que la música és 
un joc que serveix per a divertir-se i 
expressar-se. I amb el pas del temps, 
les experiències i el que et fa sentir 
és tan emocionant que mereix molt 
la pena. Amb la música pots conéixer 
gent de qualsevol país i comunicar-te 

amb ella, és una altra manera de 
relacionar-se i sociabilitzar. 

Ens recomanaries alguna obra on 
destaque l’oboé?
El Concert en Do Major de Mozart, i 
el Concert d’Strauss. Són peces molt 
difícils i t’acompanyen tota la vida. 
Del repertori orquestral, ‘El Cavaller 
de la Rosa’, d’Strauss, perquè mostra 
molt bé com l’oboé pot canviar-li el 
color a l’orquestra.

Què et motiva per a tocar?
La sensació d’abstracció i pau que 
tens quan estàs dalt d’un escenari, 
amb el focus en la cara, no l’he pogut 
tindre en cap altre lloc. Òbviament 
disfrutes el concert i tot el procés 
creatiu i d’estudi. Si no, no ho faries, 
perquè s un sacrifici molt gran. 
Toque perquè la música és el que li 
dona sentit a la meua vida. La mú-
sica clàssica, i la resta de la música 
també. 

“La música li 
dona sentit a la 
meua vida”
Als seus 19 anys, la 
paiportina Berta Belinchón 
Gimeno continua avançant 
en la seua carrera d’oboista, 
iniciada a la Unió Musical. 
Forma part de la Joven 
Orquesta Nacional de España 
i la Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya, mentre estudia 
segon a l’Escola Superior 
de Música d’Alt Rendiment 
(ESMAR). L’objectiu és 
dedicar-se professionalment 
a la seua gran passió. 
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Les societats musicals fan una tasca fo-
namental de difusió i foment de la nos-
tra cultura i tradicions. Les bandes de 
música i agrupacions tenen un paper 
clau al nostre territori, participant de 
manera activa en actes i celebracions 
de tota classe.
Una de les 11.000 bandes de música 
que trobem al nostre territori és La 
Banda Primitiva de Paiporta. Enguany 
està d’aniversari: en 2021 celebra els 
seus 125 anys d’història. Malgrat que 
la pandèmia ha ajornat els plans i esde-
veniments prevists per 
a commemorar aquesta 
data tan significativa, 
esperen poder repren-
dre’ls molt prompte.
La Banda Primitiva 
naixia l’any 1896 sota 
el nom “Centro de 
Socorros Mutuos”, amb 
només onze músics en 
plantilla. En 1919 es 
reanomenava i es con-
vertia en “Centro Mu-
sical Unión Patriótica”. 
Finalment, va ser en 
1928 quan va prendre 
la seua denominació 
actual. La seua prime-
ra seu va ser l’Ateneu 
Musical i Mercantil de 
Paiporta i en 2002 es 
traslladaven a l’Auditori 
Florida. 
En aquests 125 anys de vida han passat 
molts presidents, directors i músics 
pels seus murs. També s’han viscut 
molts canvis. Potser, un dels més signi-
ficatius arribava en , amb la desig-
nació de la primera directora dona. Es 
tracta de Vivian Gutierrez, al capdavant 
de la Primitiva en l’actualitat. 
La Primitiva ha sigut la pedrera de 

grans músics i músiques formades 
a les seues aules, com és el cas del 
baixista Vicent Tarazona; la titular de 
l’Orquestra Filharmònica de la Univer-
sitat de València, Beatriz Fernández; el 
director, compositor i pedagog Llorenç 
Mendoza o el jove pianista, de gran 
projecció, Adrián Ferrer López.
En l’actualitat 19 professors i 275 
alumnes conformen la gran família de 
la Banda Primitiva, a la qual donen vida 
a través de les seues diferents agrupa-
cions i formacions: la Banda Simfònica 

(amb160 membres), la Banda Juvenil, 
la Coral infantil, el Cor Adult, un nou 
grup de corda o les diferents forma-
cions de cambra (quintets, quartets i 
trios). 
Menuts i menudes, adolescents, ma-
jors... qualsevol persona interessada i 
amb certa inquietud musical pot cursar 
estudis a la Primitiva, des de l’ensen-

yament inicial, a partir de dos anys i 
mig, fins al segon curs d’ensenyaments 
professionals. I ho pot fer en qualsevol 
dels instruments que trobem a la banda 
(clarinet, trombó, percussió...) però 
també en piano, guitarra, violí, viola 
o violoncel. Això sí, no basta en tindre 
o t. Cal dedicar-li temps i ficar-li ganes. 
L’alumnat de la Primitiva no falta a 
classe al menys tres dies per setmana, 
durant unes dues hores. 
A través de les seues diferents agrupa-
cions, la Banda Primitiva  està present 

en esdeveniments i 
festivitats molt variades 
i diferents, com per 
exemple exposicions, 
celebracions de Setma-
na Santa, del Corpus, 
etc. Un dels actes més 
especials i ineludibles 
per a la Banda és el 
tradicional concert de 
Sant Roc, celebrat cada 
any a la plaça del Mer-
cat el dia 15 d’agost i 
que ofereixen cada dos 
anys tornant-se amb 
la Unió Musical. En 
2021 la Primitiva estarà 
novament al capdavant 
d’aquesta cita tan im-
portant per a Paiporta i 
per a la mateixa Banda. 

Un concert que de segur 
no decebrà al públic 

assistent. 
Son molts els premis rebuts, les 
gravacions realitzades i centenars 
els concerts realitzats. Com diuen els 
seus membres, “la música és vida, el 
llenguatge universal”. Esperem poder 
continuar gaudint de la música de la 
Banda Primitiva durant molt de temps. 
Per molts anys!

La Banda Primitiva de Paiporta. Una 
societat musical amb 125 anys d’història

Paiporta s’associa

Imatge d’arxiu dels primers anys de la Banda Primitiva de Paiporta amb la 
seua acual denominació
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La prevenció, vacuna 
per a millorar la salut

La vicepresidenta i consellera 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
Mónica Oltra, ha refermat el seu 
compromís amb la inclusió del futur 
centre de dia de Vil·la Amparo dins 
del Pla Convivint,. En una visita 
recent, Oltra ha avançat que la Ge-
neralitat assumirà la inversió en la 
rehabilitació, el que  permetrà recu-
perar patrimoni i ampliar serveis. 

La vicepresidenta 
Oltra es compromet 
amb Vil·la Amparo 

El pla de xoc de 
la dependència 
redueix l’espera 
un 86%
La Regidoria de Benestar Social, 
Sanitat i Salut Pública ha posat en 
marxa els últims mesos un pla de 
xoc per a agilitzar la tramitació dels 
expedients de la Llei de Dependèn-
cia que ha reduït la llista d’espera 
un 86%. Així, en l’actualitat, des 
que l’Ajuntament rep la sol·licitud 
fins a que es ressol, tan sols passen 
tres mesos, la meitat del temps 
màxim estipulat per la llei.
El pla de xoc es va iniciar al mes de 
febrer d’enguany, quan hi havia 224 
expedients pendents i en diferents 
moments de la tramitació. Des 
d’aleshores i fins al mes de juny, 
se n’han registrat 103 nous, el que 
feien un total de 327 expedients 
pendents. Amb aquest pla de xoc, 
s’han tramitat un total de 270 ex-
pedients des d’aleshores, el que ha 
deixat tan sols 47 pendents, que es 
ressoldran en menys de tres mesos. 

El Consell de Salut de Paiporta, 
òrgan interdisciplinar que compta 
amb participació de l’Ajuntament, 
associacions, centre educatius, cen-
tre de salut i forces de seguretat, ha 
fet balanç d’activitats de promoció 
de la salut. Després de realitzar una 
valoració molt positiva de la Setma-
na de la Salut, també es va posar 

sobre la taula l’avaluació del Pla de 
Drogodependències 2017-2021, amb 
500 accions de la Unitat de Preven-
ció Comunitària de Conductes Addic-
tives (UPCCA). Ara es començarà a 
elaborar el següent pla 2022-2025.
En breu començarà la redacció del 
Pla de Salut, amb activitats per a la 
promoció de la salut, que comptarà 
amb un diagnòstic previ, i que anirà 
paral·lel al nou pla de drogodepen-
dències i al d’inclusió social.

El Consell de 
Salut fa balanç 
d’activitats

Paiporta ha viscut la primera edi-
ció de la Setmana de la Salut, un 
esdeveniment pensat per a abordar 
temes de salut comunitària des d’una 
òptica constructiva i en positiu, ja 
que aquest tema s’ha convertit en 
una preocupació central arran de la 
pandèmia.
Al llarg de cinc jornades, i a inicia-
tiva de la Regidoria de Benestar So-
cial, Sanitat i Salut Pública, persones 
expertes, autoritats i ciutadania han 
re exionat sobre la salut en totes les 

etapes de la vida, des de la infància 
a la tercera edat, passant per la jo-
ventut i l’edat adulta. A més, l’Ajun-
tament ha promogut un homenatge 
a les víctimes del coronavirus i als 
serveis essencials. 
L’alta participació i la bona acollida 
de banda de la ciutadania han mar-
cat tots els actes de la Setmana de la 
Salut, promoguda també per la Mesa 
de la Salut de Paiporta, i portada a 
terme amb la col·laboració d’entitats 
com Amamanta, AMES, el centre de 

salut, la Conselleria de Sanitat, el 
Club de Patinatge Artístic, Pool Jazz, 
l’Associació pel Dret a Morir Digna-
ment (DMD) o la Societat Valenciana 
de Gerontologia. 
El regidor de Benestar Social, Rafa 

adea, ha afirmat que que l’Ajunta-
ment «té competències per a pro-
moure la salut comunitària, i així 
ho està fent, amb programes com el 
d’envelliment actiu, que s’ampliarà 
enguany, o el de la soledat no desitja-
da, totalment innovador». 
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Els plens municipals han représ la 
intervenció de la ciutadania amb la 
lectura de les seues consultes enviades 
al mail de Participació. L’Ajuntament 
de Paiporta, a través de la Regidoria 
de Participació Ciutadana, ha posat en 
marxa aquesta fórmula per facilitar la 
seua  intervenció en forma de precs i 
preguntes.
La regidora de Participació, Esther 
orrijos, ha assenyalat la dificultat a 

l’hora de trobar referències d’altres 
municipis, “perquè com que no és una 
obligació contemplada a les normes 
locals, en són pocs els que han posat 
en marxa aquest procediment”. No 
obstant això, davant la prolongació de 
la pandèmia, des de l’àrea s’ha buscat 
una fórmula per a tornar a donar la 
paraula en els plens a la ciutadania 
ja què, malgrat que els paiportins i 
paiportines encara no poden assistir 
presencialment als plens, “és desig 
d’aquesta corporació continuar millo-
rant en qualitat democràtica, en aquest 
cas tornant a donar la paraula a la 
ciutadania perquè intervinga”.
L’activitat física, els hàbits saludables 
o la sostenibilitat han sigut alguns dels 
temes  abordats. Les persones interes-
sades poden enviar les seues consultes 
-correctament redactades i acompan-
yades de DNI, nom i cognoms- a través 
del correu participacio@paiporta.es. 

Paiporta reprén el servei 
d’assessoria presencial
La Regidoria de Participació Ciutadana 
ha représ el servei d’assessoria que ofe-
reix al teixit associatiu local, en col·labo-
ració amb la Fundació Horta Sud.
Aquest servei va deixar de realitzar-se 
de manera presencial amb l’inici de la 
pandèmia. Al seu lloc, des de Participa-
ció es varen oferir diferents alternatives 
perquè les associacions paiportines plan-
tejaren els seus dubtes o consultes, per 
via telemàtica, telefònicament o a través 
de trobades per videoconferència.
La regidora Esther Torrijos ha compro-
vat en primera persona com ha sigut la 
represa de l’activitat.

Paiporta fa un homenatge 
a la seua ciutadania més 
participati a del confinament

Torna la 
participació 
ciutadana al ple

Les regidories de Participació, Cultura 
i Educació presentaven a l’Auditori 
Municipal el llibre llibre #joemque-
deacasapaiporta, que arreplega les 
imatges i els dibuixos de la població 
paiportina del confinament.
Aquest llibre és una recopilació de les 
imatges compartides a Instagram al 
llarg dels primers mesos de quaran-
tena, on la ciutadania de Paiporta 
mostrava el seu dia a dia a casa, fent 
tasques diàries, deures, esports, cui-
nant, compartint moments en família 
o en els aplaudiments de les huit  de 
la vesprada al personal essencial.
Per la seua banda, la regidora de 
Participació, destacava aquest llibre 
com el testimoni gràfic d’un temps a 
Paiporta que quedarà a la nostra his-
tòria”.  Torrijos va donar les gràcies 
al poble de Paiporta “per la gran lliçó 
d’adaptació i comportament que ens 
ha donat”.
Altra de les propostes llançades a 
través del compte d’Instagram del 

Museu de la Rajoleria plasmades al 
llibre és “posant com un quadre”, on 
la gent mostrava les seues habilitats 
imitant als clàssics de l’art.
La publicació també arreplega la ini-
ciativa de la Regidoria de Participació 
i Educació que animava als xiquets i 
xiquetes de Paiporta a dibuixar el que 
veien a trav s de les seues finestres 
de casa. Es tracta de prop de mig 
centenar de dibuixos en els quals 
abunden els arcs de Sant Martí i els 
missatges positius i d’esperança. 
“Paiportins i paiportines de totes les 
edats ens obriren les portes de les 
seues cases, fent front al virus amb un 
somriure. Aquest llibre és un xicotet 
reconeixement i homenatge a tot eixe 
esforç i actitud positiva”, manifestava 
l’anteriorment vicealcaldessa i regido-
ra de Cultura, Maribel Albalat.
El regidor d’Educació, Alejandro 
Sánchez, ha agraït a tots els xiquets i 
xiquetes la seua participació i la “seua 
mirada innocent i imaginativa”.

Participació Ciutadana ha con-
vocat la tercera edició del Premi 
d’Estudis Locals de Paiporta. 
Després de l’estiu coneixerem el 
nom del treball guanyador, que 
obtindrà un premi de 2.000 euros 
així com la publicació de l’obra. 
La persona guanyadora disposarà 
d’un any per a la realització de la 
investigació.
En les edicions prèvies han resul-
tat guanyadors projectes com un 
sobre la ora de la localitat i un 
altre sobre la història del ferroca-
rril a Paiporta.

III Premi 
d’Estudis Locals
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Inno aPaiporta  el nou pro ecte ifi de Paiporta 
per a millorar la xarxa municipal

S’incrementen 
exponencialment els tràmits 
telemàtics a Paiporta
L’ ficina CA de l’Ajuntament de 
Paiporta s’està adaptant a la nova 
realitat digital i a les noves situacions 
i demandes de la ciutadania que, amb 
l’arribada de la pandèmia, ha accele-
rat i accentuat els nous usos i necessi-
tats d’aquest servei municipal.
Així doncs, gràcies al clar augment 
dels tràmits en línia, amb l’ús del 
sistema cl ve i el certificat digital, el 
servei de l’ CA reorientarà  l’aten-
ció presencial especialment cap a la 
població més vulnerable,  és a dir, gent 
no familiaritzada amb la tecnologia, 
sense recursos, d’edat avançada, etc.
Amb l’inici de la pandèmia i del confi-

nament començarem a experimentar 
un gran creixement en les sol·licituds 
del certificat digital per poder operar 
telemàticament. Ara, mesos després, 
hem comprovat com es consolida 
entre la població aquesta manera 
d’operar, la qual cosa ens permet cen-
trar-nos a fer un vertader servei públic 
i atendre a les persones que més ho 
necessiten”, ha manifestat la regidora 

d’Innovació, Mª Jesús López.
e fet, les sol licituds de certificats 

digitals en el que portem de 2021 
arriben a les 1.974, superant les 1.326 
sol·licituds de tot 2018. En 2020 es 
va assolir la xifra més alta des que es 
tenen registres, amb 10.674 peticions. 
Aquestes dades es re ecteixen en 
l’augment dels tràmits en línia d’algu-
nes àrees com rbanisme o cemente-
ris, que tradicionalment es realitzaven 
en paper, de manera presencial. Ara, 
dels 269 tràmits realitzats en cemen-
teris des de principi d’any, o dels 1.247 
d’ rbanisme, majoritàriament són 
telemàtics.
La relació amb la ciutadania consti-
tueix la peça fonamental de l’activitat 
de l’Administració Pública. Per això, 
amb la creixent incorporació de les 
noves tecnologies a la seua dinàmica 
de treball, impulsada per l’esclat de la 
pandèmia, l’objectiu de l’administració 
local ha de ser la unificació i atenció 
integral com si es tractara d’una única 
entitat.

El material del departament d’In-
formàtica cedit per l’Ajuntament als 
campaments sahrauís ha arribat al 
seu destí.
La donació, feta a través d’Apahu, 
han servit per a muntar una oficina 
completa a l’Associació Sahrauí de 
Víctimes de Mines (ASAVIM) i també 
per digitalitzar el centre de joventut i 
d’esport local.
El ministre sahrauí de Joventut i 
Esport, Musa Salma, ha transmés a 
través d’un missatge d’àudio, el seu 
agraïment a Innovació i a Paiporta 
per aquest gest, remarcant la impor-
tància d’aquest tipus d’aportacions 
en un moment amb dificultats en les 

fronteres i carència de material.
“Ens dóna molta satisfacció veure 
com la nostra ajuda es materialitza. 
Aquest tipus de gests són els que 
donen sentit a la nostra feina diària i 
continuarem col·laborant amb tot el 
que puguem”, ha conclòs la regidora 
d’Innovació, Mª Jesús López.

Arriben als 
campaments 
sahrauís els 
equips cedits per 
Innovació

La Regidoria d’Innovació de l’Ajunta-
ment de Paiporta ha posat en marxa 
InnovaPaiporta, un projecte de xarxa 

ifi per a millorar la connexió a la 
casa consistorial. 
En paraules de la regidora d’Innova-

ció, Mª Jesús López, “la millora en 
la connectivitat municipal, des de la 
infraestructura de la xarxa fins als 
equips o l’amplada de banda, és una 
realitat que no hem deixat d’anar 
millorant i en la qual continuarem 

treballant des d’Innovació, per 
mantenir a Paiporta al capda-
vant a la comarca en aquest 
camp”.
Amb les noves fórmules de 
treball, ha augmentat l’ús 
de dispositius electrònics no 
connectats a la xarxa principal, 
com ara portàtils i tauletes. A 
més, les reunions telemàtiques 
i les videoconferències també 
s’han convertit en el dia a dia de 
l’activitat municipal.
Així doncs, l’amplada de banda 

d’Internet necessitava una ampliació 
i millora. Amb aquest objectiu, des 
d’Innovació  s’ha implantat aquest 
projecte ifi utilitzant les noves tecno-
logies del núvol. Amb InnovaPaiporta 
es possibilita la connexió ifi interna, 
per a personal treballador de l’Ajun-
tament, i també la connexió oberta, a 
través de la xarxa de convidats.
Aquest sistema permet centralitzar 
tota la informació de connectivitat, 
transferència de dades, comptes de 
correu usuari connectat, geolocalitza-
ció, hores de connexió, sistemes ope-
ratius, etc. Tota aquesta informació es 
gestiona a través del núvol. A més, des 
del departament d’Informàtica es fa 
un control i vigilància del correcte ús 
d’aquesta xarxa quant a transferència 
o descàrregues de dades.
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L’Ajuntament 
incorpora 12 
persones

L’Ajuntament ha incorporat 12 
persones per a realitzar diferents 
tasques. Sis d’elles pertanyen al 
programa EMCORP de la Conselleria 
d’Economia, i treballaran durant sis 
mesos en neteja i manteniment a 
ESPAI. La Regidoria d’Economia i la 
Generalitat sufraguen la inversió de 
81.046,85 euros en el programa. Les 
altres sis persones s’han acollit a un 
programa per a pal·liar l’atur esta-
cional del sector agrícola, i treballa-
ran durant tres mesos en la conser-
vació i desbrossament del barranc, 
amb 27.613,77 euros d’inversió.

Pertanyen a programes de foment 
de l’ocupació i de lluita contra l’atur 
estacional del sector agrícola

Nova convocatòria d’ajudes 
amb 225.000 euros per a 
negocis essencials

Més de 435.000 
euros en millores 
als polígons

Els polígons industrials de Paiporta 
disfrutaran en breu de millores grà-
cies a les ajudes de l’Institut Valen-
cià de la Competitivitat Empresarial 
(IVACE), gestionades per la Regido-
ria d’Economia. Després de canviar 
tot l’enllumenat de l’Alqueria de 
Mina, La Pascualeta i l’Estació, ara 
s’implementaran sistemes de video-
vigilància connectats amb la Policia 
Local, nous carrils bici i millores en 
zones verdes i la senyalització per 
valor total de 435.000 euros.

La Regidoria d’Economia, Ocupació 
i Comerç de Paiporta ha obert la 
segona convocatòria d’ajudes del Pla 

esistir, finan at a tres bandes per 
l’Ajuntament, la Diputació de València 
i la Generalitat Valenciana per a trans-
ferir fons als negocis i microempreses 
més afectats per la pandèmia. En 
aquesta segona fase, la dotació pres-
supostària és de 225.929,88 euros.
El termini per a sol·licitar-les a través 
de la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Paiporta o el web paiporta.es/plare-
sistir es tancarà el pròxim 23 d’agost.

Poden optar a aquestes ajudes ex-
traordinàries microempreses amb una 
plantilla de, com a màxim, 10 perso-
nes, però també treballadores i treba-
lladors autònoms, que foren declarats 
essencials durant l’estat d’alarma i 
que, per tant, varen estar oberts. A 
més, han d’acreditar pèrdues de, com 
a mínim, el 30% al 2020 respecte del 
2019.
Les ajudes poden arribar als 2.000 
euros per negoci i 200 euros extraor-
dinaris per cada treballador o treba-
lladora.

L’OMIC recupera 
34.200 euros en 
reclamacions
L’ ficina unicipal d’ nformació al 
Consumidor (OMIC) ha recuperat en 
l’últim exercici un total de 34.200 
euros en 203 reclamacions cursa-
des a petició del veïnat. El servei és 
gratuït i es troba al CFO, al C/ Santa 
Anna, 35.
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Joventut i Esports 
bonifica les acti itats i 
escoles esportives

D’acord amb les dades de diferents 
estudis, el coronavirus ha provocat 
una davallada en l’activitat física de 
les persones adultes del 24%,i d’un 
60% en el cas de les persones joves.
«Per això proposem aquesta me-
sura, per a incentivar la pràctica 
esportiva», i com «una iniciativa 
tributària més dins de les compe-
tències municipals per a minorar 
els efectes de la pandèmia», explica 

la regidora de Joventut i Esports, 
Marian Val. Les activitats proposa-
des pel Servei Municipal d’Esports 
(SME) de Paiporta per a aquest 
segon quadrimestre han estat 
condicionades per les mesures de 
contenció del coronavirus. Gràcies 
a la bonificació, persones de totes 
les edats han tingut un incentiu més 
per a no abandonar les escoles i 
activitats esportives de l’SME. 

La primera tinent d’Alcaldia, Isabel Martín, i la regidora de Joventut i Esports, 
Marian Val, assistiren a les primeres sessions després de les restriccions

El context de pandèmia motiva a l’Ajuntament a establir temporalment 
la gratuïtat de la programació del Servei Municipal d’Esports (SME) per 
a fomentar la pràctica esportiva com a ferramenta per a cuidar la salut. 
La proposta de la regidora, Marian Val, obté la unanimitat del ple

El Centre Jove de Paiporta ha posat 
en marxa dos activitats enfocades 
a orientar i donar suport als i les 
estudiants de Paiporta. D’una banda, 
amb la finalitat de mitigar els efectes 
negatius del confinament i de la 
semi-presencialitat en les aules, s’ha 
creat una aula d’estudi que, baix la 
nomeclatura de ‘Servei d’Acompan-
yament i Orientació a Estudiants’, té 
com a principal objectius reduir els 
efectes negatius de la crisi sanitària 
en l’educació de joves i adolescents. 
L’aula contribueix a frenar efectes 
com el desfasament en els resutats 
educatius, l’abandonament escolar 
o la reducció salarial en el moment 
d’accedir al mercat laboral. 
Aquest servei compta amb el fi-
nançament de la Conselleria d’Edu-
cació i ha acollit a 40 alumnes de 
Secundària.
D’altra banda, el Centre Jove també 
ha posat en marxa Infoestudi, un 
servei en línia d’informació i orien-
tació sobre estudis que atén dubtes 
relacionats amb l’àmbit acadèmic, 
disponible al correu infoestudi@
paiporta.es.

Suport i 
orientació per 
a estudiants al 
Centre Jove

Esports i arts 
escèniques en 
la programació 
gratuïta Inquiet
La població jove de Paiporta ha 
trobat un alleujament davant les 
mesures sanitàries amb ‘Inquiet’, 
les activitats gratuïtes, esportives i 
d’arts escèniques, programades pel 
Centre Jove. Afro-dance, ball urbà, 
improvisació teatral, GAP, zumba i 
entrenament runner han estat les 
propostes de la Regidoria de Joven-
tut i Esports per a la primavera-estiu 
d’enguany.

La piscina lúdica d’estiu de Pai-
porta ha reobert les seues portes 
enguany amb totes les mesures de 
seguretat, com l’aforament reduït 

al 75%, i amb programació i acti-
vitats extra, com la bibliopiscina 
o les sessions d’exercici per a les 
persones usuàries. 

La piscina obri amb seguretat
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La fiscal Susana Gisbert guanya 
el XIII Premi Carolina Planells 

Un any més, la Regidoria de Cultura 
ha atorgat el Premi Carolina Planells 
de Narrativa Curta. Els noms guanya-
dors es donaven a conéixer dins dels 
actes commemoratius del 25N. La 
fiscal especialitzada en violència de 
gènere, escriptora i feminista Susana 
Gisbert resultava guanyadora de la 
XIII edició en la categoria d’adults 
amb el relat Azogue . La habitacion 

, de aula ariano, ve na de 
aiporta, guanyava en la categoria 

juvenil. El premi especial de persones 
adultes empadronades a aiporta era 
per a ennyfer arín, pel relat is-
tintas esquirlas de un mismo espejo . 

inalment, l’accèssit a la millor obra 

presentada en valencià resultava 
ols , de oan Carles onz lez. 

Coincidint amb els actes comme-
moratius pel , l’Auditori uni-
cipal acollia l’acte d’entrega dels 
guardons, amb la presència de les 
persones guanyadores i finalistes, les 
regidores de Cultura i d’ gualtat, així 
com altres representants municipals. 
L’esdeveniment va estar amenitzat 
pel recital poètic de Las Sin ostro’. 
L’objectiu d’aquest premi que convo-
ca la egidoria de Cultura s fomen-
tar la igualtat entre dones i homes i 
la no-violència a trav s de la cultura i 
l’expressió escrita.

L’Auditori unicipal acollia la inaugu-
ració de les  ornades de em ria 

ist rica de aiporta coincidint amb 
la celebració del 90 aniversari de la 

 ep blica. Amb el lema escobrir, 
conéixer, construir’ s’iniciava aquesta 
cita amb la mem ria i la re exió, amb la 
projecció del documental La presó de 
les dones. La repressió franquista’. 

Amb la presentació del llibre ietas 
de la mem ria’, a la iblioteca blica, 
es posava punt i seguit a l’edició de 

,enguany amb una clara perspec-
tiva de gènere com a tema transversal. 
Completaven la programació propostes 
teatrals, literàries i expositives. Les 

 ornades de em ria ist rica es 
reprendran del  al  de novembre. 

V Jornades de Memòria 
Històrica de Paiporta

L’Ajuntament de aiporta, a trav s 
de la Regidoria de Cultura, torna a 
impulsar per segon any consecutiu la 
iniciativa Cultura a la resca’, una 
proposta variada i d’oci que ofereix 
diverses alternatives de cinema d’es-
tiu i d’esdeveniments culturals per 
als caps de setmana de juliol i agost. 

na alternativa per a la població pai-
portina enfront de les circumstàncies 
excepcionals que encara vivim a con-
seq ència de la pandèmia sanitària. 
Com ja s habitual, la pla a  d’abril 
s l’espai triat per gaudir de les pro-

jeccions del cinema a la fresca, amb 
una oferta ampliada i que es duplica 
respecte a . especte als títols 
que es projecten, hi ha propostes per 
a tots els p blics, amb cinema musi-
cal, comèdia romàntica, adventures, 
etc. Les projeccions es realitzen en 
divendres, a les 22.00 hores. 
el que fa a l’apartat de propostes 

culturals, els jardins del useu de 
la Rajoleria acullen aquest estiu una 
gran diversitat d’espectacles i actua-
cions per a tota classe de p blic, com 
ara, mon legs, circ, teatre o m sica.  
La cita als jardins és en dissabte, a 
les .  hores per als espectacles 
infantils i a les .  hores per a la 
resta de propostes. 
Els dos espais tindran un aforament 
limitat i control d’accés. A més, l’ac-
c s al recinte es farà amb l’ajuda de 
personal al càrrec, cumplint amb tota 
la normativa anticovid en vigor.

Paiporta repeteix 
i amplia Cultura 
a la Fresca

El useu de la ajoleria ha acollit 
l’exposició de intors Artístics de 
aiporta en una nova cita amb la 

col laboració d’aquest espai cultu-
ral amb els col lectius paiportins. 
Es tracta d’un total de  quadres, 
realitzats al llarg de tot el curs, en la 
seua majoria olis, fets a partir d’imat-
ges fotogràfiques, encara que tamb  
trobem obres en carbonet i pastís.

Exposició de 
l’Associació de Pintors 
Artístics de Paiporta



entrada lliure
(fi ns completar aforament)

·14 agost·19.30 hores
dissabte

mú
sic
a

EL ROCK N’ROLL
TAMBÉ ÉS COSA DE 
XIQUETS I DE PARES

Jardins Museu de la Rajoleria Públic
familiarPlaça 3 d’abril

·  13 agost  ·  22.30 hores
divendres

cin
em
a

HASTA QUE LA 
BODA NOS SEPARE

Públic
jove i adult Plaça 3 d’abril

·  20 agost  ·  22.30 hores
divendres

cin
em
a

VOLANDO
JUNTOS

Tots els públics Plaça 3 d’abril

·  27 agost  ·  22.30 hores
divendres

cin
em
a

Públic
jove i adult

PUÑALES 
POR LA ESPALDA

entrada lliure
(fi ns completar aforament)

dissabte, 22.00 h

Col·legi Lluís Vives
Tots el públics

1414
CONCERT 

DE MÚSICA 
FESTERA

L’Atropello
Junta Coordinadora 

Comparses 
Moros i Cristians

diumenge, 22.00 h

Col·legi Lluís Vives
Tots el públics

CONCERT 
DE SANT ROC

1515
Banda Primitiva de Paiporta

dilluns, 23.59 h

CASTELL DE 
FOCS D’ARTIFICI

Carrer Montcada

1616

divendres, 22.00 h

Col·legi Lluís Vives
Tots el públics

Espectacle musical

LA FUERZA
DEL DESTINO

1313dijous, 20.00 h

Col·legi Lluís Vives
Tots el públics

AMBAIXADA
Junta Coordinadora 

Comparses Moros i Cristians

1212

culturalculturalSANT ROCSANT ROC

Entrada lliure fi ns completar aforament. Apertura de portes 30 minuts abans dels espectacles

dijous, 19.00 h

Plaça 3 d’abril
Públic familiar

circ: KLEZ 80
La Troupe Malabo

1212
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La història recent de Paiporta està inevi-
tablement lligada a la industrialització i a 
la proliferació de les fàbriques de rajoles. 
Entre el segle XIX i començament del XX 
València creixia. La indústria i la construc-
ció es desenvolupaven. aiporta aprofita-
va aquesta oportunitat de necessitat de 
noves infraestructures per a convertir-se 
en un poble de fàbriques de ra-
joles, de fumerals i, en definiti-
va, per a experimentar un gran 
creixement a l’economia local. 
Fins a cinc fàbriques va arribar 
a haver-hi a Paiporta. L’última 
que va quedar en peu, la nostra 
ben coneguda “Fàbrica de rajo-
les i teules El Pilar”, més cone-
gut com el “Rajolar de Bauset”, 
en funcionament fins als anys 
noranta i des del 5 d’octubre 
de l’any  reconvertida en 
fàbrica de cultura com el nostre 
Museu de la Rajoleria. 
La dels rajolers, principalment 
homes, era una vida itinerant. 
Anaven d’un poble a un altre, 
d’una ciutat a altra, encetant 
projectes que, fins i tot, a 
voltes es veien obligats a deixar 
o ajornar a causa de circumstàncies tan 
inesperades com la guerra. Es tractava 
de treballadors especialitzats que estaven 
molt ben considerats. Aprenien l’ofici al 
costat d’un altre rajoler, normalment algú 
de la família, i s’heretava de pares a fills.
I si les fàbriques quedaren lligades per a 
sempre a Paiporta, altre element vincu-
lat al poble que es relaciona de manera 
inconfusible amb el perfil de aiporta són 

els seus fumerals. 
Dir “Els Ambrosios” i dir “els fumerals de 
Paiporta” és el mateix. Aquesta família ha 
cultivat un art i un ofici, el de construir 
fumerals, que ha traspassat de generació 
en generació, deixant a Paiporta una em-
premta d’un passat de vivències, records i 
d’un ric patrimoni arquitectònic.

Aquestes xemeneies són les hereves 
d’aquella no tan llunyana revolució 
industrial. L’habilitat i saber fer de José 

artínez i el seu fill Abelardo artínez, 
no només es pot gaudir a Paiporta i bona 
part de les comarques valencianes, sinó 
també al llarg de tot el territori nacional.
Amb la in uència del odernisme a 
inicis del segle XX, els Ambrosios també 
deixaren pinzellades d’eixa nova corrent 

a la geometria i els fusts superior dels 
seus fumerals, impregnant-se d’eixe nou 
moviment. Són, doncs, peces genials, 
irrepetibles i molt valuoses.  
La història d’Abelardo Martínez i els fume-
rals es remunta a finals del segle  quan 
el seu avi començà a fer fumerals per tota 
Espanya durant la evolució ndustrial. 

Els fumerals es convertiren en 
l’element més comú del desen-
volupament industrial. Es tro-
baven no només a les fàbriques 
de rajoles, sinó també a d’altres 
com ara de conserves, resines, 
de l’indústria tèxtil o també als 
motors d’aigua.
 Era un treball dur i arriscat, on 
es jugaven la vida i penjaven 
de bastides que no comptaven 
amb les mesures de seguretat 
dels temps actuals. La tècnica 
té molt d’experiència i un poc 
menys de ciència  passa de pa-
res a fills i, sobretot, t  a veure 
amb la pràctica, encara que 
sí que hi ha un xicotet secret: 
el taula-plom  s on resideix 
l’essència de la construcció 
d’un bon fumeral. 

Gràcies al treball de recuperació i pre-
servació encara podem gaudir d’alguns 
vestigis i uns quants fumerals. Ara que 
coneixem un poc millor el nostre passat 
industrial, cada volta que alcem el cap i 
la mirada cap a algun dels fumerals que 
envolten Paiporta i el nostre territori, 
podrem enrecordar-nos de José i Abelardo 
Martínez i donar al seu treball i saber fer 
el valor i reconeixement que mereix. 

Paiporta, els fumerals i el seu patrimoni 
industrial i fabril 

#DescObrimPaiporta

Fumeral fàbrica de rajoles, Museu  
de la Rajoleria, Paiporta

Fumeral per a l’urbanització de Els 
Pitufos, Paiporta

Fumeral fàbrica de destilació 
d’alcohol de Quintanar de la Orden

Fumeral fàbrica de pisa, Segovia

Imatge del ‘Rajolar de Bauset’ a principis del segle XX, Paiporta
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Tornen els tallers de pintura infantils al Museu 
de la Rajoleria. Vora 180 xiquets i xiquetes de les 
diferents escoles i campus d’estiu paiportins han pogut 
aprendre a fer impressions de diferents tipus de fulles.

Obres de millora energètica i eficiència al CFPA. El Cen-
tre de Formació de Persones Adultes de Paiporta ha millorat 
les seues instal·lacions amb la col·locació d’un sistema de pro-
tecció de la radiació solar exterior per fer-les m s eficients. 

Presa de contacte amb la Guàrdia Civil de Paiporta. 
L’alcaldessa i el regidor d’Interior es reunien amb el Capità 
de la companyia per a establir relacions institucionals.

La Finestra de Paiporta

Arriba ‘L’estiu i la festa’ a Paiporta. El Museu de la Rajoleria 
presenta una nova exposició fotogràfica amb panells ubicats als 
carrers del poble, en aquesta ocasió dedicada a l’estiu i la festa.

Rebaixes en valencià. L’Agència de Promoció del Valen-
cià AVIVA Paiporta ha repartit cartelleria de rebaixes per a 
promoure l’ús de la llengua en l’àmbit comercial. 

Curs d’economia domèstica. enestar Social ha fina-
litzat recentment el curs de lluita contra la vulnerabilitat 
energètica i millora de la sostenibilitat del consum. 

Itinerari botànic. L’alumnat dels centres participants 
en el certamen del Dia de l’Arbre han disfrutat d’una 
visita guiada per l’itinerari botànic de Vil·la Amparo.

Neteja i desbrossament. El desbrossament del barranc 
de Xiva ha arribat, com cada estiu, precedit per les tas-
ques de retirada de canyes arrossegades pels temporals.
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Concert pedagògic amb Spanish Brass. El departa-
ment de música de l’IES La Sénia organitzava aquest 
concert sobre la sonoritat dels instruments de metall per 
a l’alumnat de l’optativa de música de quart d’ESO.

Inauguració de la mostra de Pintar-te. Els xiquets i xi-
quetes que formen part d’aquesta acadèmia han exposat els 
treballs realitzats al llarg del curs per tercer any consecutiu.

‘Guide the guide’. Alumnat de l’IES La Sénia visitava 
l’Ajuntament per preparar la visita d’estudiantat europeu 
del projecte Erasmus+ ‘Guide the guide’, un projecte edu-
catiu europeu innovador per a acostar-se a la cultura.

Cloenda del Club de Lectura. Amb una sessió dedicada 
a la il·lustració valenciana i amb l’artista i autora de “Dues 

onedes , ria amarit, es posava punt final al curs. 

Passejades per l’horta. Les rates penades, les aus o la 
ora silvestre de aiporta han sigut alguns dels contin-

guts de les passejades, que continuen al setembre.

Campus d’Estiu. Un total de 240 xiquetes i xiquets han 
disfrutat del Campus d’Estiu, celebrat al llarg de juliol i 
organitzat per la Regidoria de Joventut i Esports. 

L’eucaliptus, arbre monumental. L’emblemàtic exem-
plar del barranc de Xiva ha estat inclòs en el catàleg d’ar-
bres protegits per la Generalitat per la seua singularitat. 

Tallers als horts. La Regidoria de Medi Ambient ha pro-
mogut la celebració de tallers de dinamització dels horts 
urbans, amb nocions sobre cultius de temporada, fertilitza-
ció sense químics i gestió en general dels horts. 
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Al nostre país, la ciutadania no 
acaba d’acostumar-se als gover-
ns de coalició com els que s’han 
produït a Europa, segurament 
perquè venim de dècades de bi-
partidisme i fosques dictadures. 
Però a Paiporta, Compromís hem 
demostrat des de 2015 que eixa 
forma de governar és possible.

Fa dos anys tornàrem a signar un 
pacte de govern que marcava un re-
lleu en l’alcaldia a meitat de legisla-
tura. Una cessió acordada per poder 
continuar amb la política progres-
sista, d’esquerres i verda ence-
tada al 2015 i evitar així que el PP 
i les seues  retallades i desfeta dels 
serveis públics tornaren a Paiporta.

Eixe relleu es va fer efectiu a juny. 
Perquè la prioritat del nostre grup 
no ha sigut mai els càrrecs ni les 
cadires, sinó continuar les polítiques 
de rescat de persones a les que 
Compromís hem estat sempre fi dels, 

des del primer moment i tots estos 
sis anys. Sense dubtes ni fi ssures.

Sis anys al capdavant del govern, 
en els que hem convertit Paipor-
ta en un referent de bona ges-
tió econòmica. En un poble més 
habitable, sostenible i inclusiu.
Les xifres ho demostren. Hem 
sanejat l’Ajuntament, amortit-
zat 7 milions de deute heretat 
del PP, realitzat importants in-
versions i pagat expropiacions 
pendents de més de 3 milions.
Els proveïdors ara sí que volen tre-
ballar per a l’Ajuntament, saben que 
cobren en menys de 7 dies. A més, 
disposem d’un romanent de treso-
reria de més de 12 milions que ens 
ha permès aprovar un pla d’inver-
sions a 4 anys de 42 milions d’euros 
per continuar millorant Paiporta.

Hem rescatat i recuperat els 
serveis públics municipals, eixos 
que durant la pandèmia s’han de-

mostrat essencials. Especialment els 
relacionats amb el Benestar Social.
Compromís a més, tenim l’orgull 
d’haver comptat amb la primera dona 
alcaldessa de Paiporta, aportant una 
altra perspectiva a la política munici-
pal. I la satisfacció de donar el relleu 
amb més del 90% del programa de 
govern realitzat o encetat; d’haver 
posat en marxa projectes com el del 
Centre de Dia de Vil·la Amparo, el 
del pavelló i pista d’atletisme o els 
projectes Edifi cant perquè els cen-
tres educatius de Paiporta tinguen 
les infraestructures que mereixen.

Els pròxims dos anys continuarem 
amb la mateixa implicació, o més si 
cap, impulsant els projectes del pla 
d’inversió plurianual 2021-2024 i tre-
ballant perquè Paiporta continue sent 
un referent en totes les polítiques i 
un exemple en la gestió econòmica.

Bon estiu a totes i tots!
Compromís Per Paiporta

El pasado mes de junio dimitió como 
alcaldesa la Sra. Isabel Martin.

Fiel a su estilo dejo la alcaldía arreme-
tiendo contra todo y todos. Y erigién-
dose en la salvadora de los ciudadanos 
de Paiporta. ¿Qué hubiera sido de 
Paiporta sin ella?

Deja la alcaldía con un panorama de la 
mayor tensión vivida en una legisla-
tura, y un total desprecio hacia las 
personas que no piensan como ella.
  
Ha tenido enfrentamientos con los 
trabajadores/as del Ayuntamiento, 
persecuciones a personal de la policía, 
ha sido la alcaldesa que más expe-
dientes ha abierto a los trabajadores/
as, ha enfrentado a la población, ha 
prohibido nuestras tradiciones, ha 
estado investigada. Y el hecho de 
tener de remanente 12 millones solo 
se debe a que no ha sabido gastar los 
recursos de los Paiportinos. Por eso 
deja el pueblo desde un punto de vista 
urbanístico en muy malas condiciones, 
jardines, señalización, plagas, asfalta-
do…no ha sido un modelo de gestión 

ni correcta ni efi caz.

La política municipal exige realizar 
esfuerzos fi scales por parte del Ayto. 
Ahora toca bajar impuestos, ahora 
toca ayudar más a nuestro peque-
ño comercio, a nuestras pymes que 
se siguen viendo azotadas por los 
daños colaterales del Covid, por 
la subida de la luz. Toca ayudar.
Ustedes decían que nadie se quede 
atrás, pues ahora hay que potenciar 
el sector económico de Paiporta y no 
precisamente ahorrando.

Y qué decir del código moral y ético 
que predican, pero no aplican. Se les 
ha llenado la boca en predicar que la 
política no era el medio para medrar en 
la carrera personal. Que los políticos 
deben ser ejemplo de ética, ejemplari-
dad y de rectitud. Pero mira por dónde 
cuando la ocasión les llega a ellos, Dña 
Beatriz Jiménez no desaprovecha la 
ocasión y a través de sus logros políti-
cos consigue un puesto de responsabi-
lidad con el señor Ribó. 

Sra. Martin, dos cosas; LO QUE SE 
PREDICA, SE APLICA. Y TANTA 

PAZ LLEVE COMO DESCANSO 
DEJA.

A la nueva alcaldesa Maribel Albalat, 
esperamos y deseamos que su gestión se 
desmarque, de lo hasta ahora visto y su-
frido. Que practique políticas dirigidas a 
resolver problemas de nuestra población 
de una manera general y coherente. Le 
solicito que rebaje la tensión imperante, 
que implante el dialogo como la única 
forma de trabajo. Y que la libertad de 
expresión sea el motor de su legislatura.

El grupo Cs apoyará todas aquellas 
propuestas que busquen la mejora de 
nuestro pueblo.

Solicitamos a toda la población pruden-
cia y cautela ante la pandemia que se-
guimos sufriendo, no bajemos la guar-
dia porque el virus sigue en la calle.

Y deseamos un verano lo mejor posible 
dadas las circunstancias para toda la 
población.

Y aunque no se celebre como 
se merece VISCA SANT  
ROC. Patró de Paiporta  

Esperamos nuevos aires

Compromís continua treballant per Paiporta

Isabel Martín
paiporta@compromis.net

Contacta amb la portaveu del  grup

Francisco Estellés
paiporta@ciudadanos-cs.org

Contacta amb el portaveu del grup



>> El nostre poble << | 31

Cambio de sillas

Governar per a totes i tots

Hace no muchos días se ha producido 
un cambio en la Alcaldía de Paiporta, 
la coalición PSPV/COMPROMÍS ha 
cambiado de cabeza visible, y ahora 
está todavía por ver si esta nueva 
situación va a suponer dejar atrás la 
forma de gobernar de la alcaldesa 
dimitida, que no fue otra que el sec-
tarismo ideológico, la imposición o el 
ataque al que piensa diferente. De mo-
mento, sin duda, las formas son otras, 
y desde nuestro grupo siempre estare-
mos dispuestos apoyar todas aquellas 
propuestas que dejen atrás la radica-
lidad absurda y excluyente que Isabel 
Martín impuso. Recordaremos siempre 
que la actual alcaldesa no tuvo el 
apoyo mayoritario de los ciudadanos 
en las pasadas elecciones locales, los 
vecinos solo le dieron cinco concejales, 
por lo que deberá contar con el Partido 
Popular, claro ganador de los comicios 
con ocho concejales, si realmente quie-
re gobernar para todos, o al menos 
para la mayor parte de los paiportinos.
Lo que no cambia es el oportunis-
mo partidista del que la izquierda 

hace gala con habitualidad. Hace 
no mucho el Ayuntamiento de Pai-
porta tenía colgada en el balcón una 
pancarta que exigía una fi nanciación 
justa para la Comunidad Valenciana, 
se retiró, y ahora que Ximo Puig ha 
cedido todas nuestras reivindicacio-
nes frente a Pedro Sanchez, ¿la van 
a volver a poner o van a acatar la 
bajada de pantalones de su líder? 

Tampoco parece que vayan a mover 
un dedo por la sanidad pública de 
nuestro pueblo. El equipo de gobier-
no no apoyó la justa reclamación del 
grupo popular cuando exigió que se 
habilitara un solar para un segundo 
centro de salud, la realidad de nuevo 
nos ha dado la razón en cuanto a su 
necesidad, ahora vamos a proponer 
que se retome nuestra iniciativa 
de ampliación de las instalacio-
nes sanitarias y se mantengan las 
contrataciones que la Consellería 
ha hecho con motivo de la pande-
mia, nos hacen falta para prestar 
un servicio público de calidad.

Del mismo modo, la coalición gober-
nante desestimó la petición del Grupo 
Popular para iniciar los trámites para 
la construcción en Paiporta de un nue-
vo colegio Público. No lo apoyaron por-
que decían que la población no estaba 
creciendo, pero lo bien cierto es que la 
planifi cación, licitación, adjudicación 
y construcción de un colegio requiere 
años y si no se empieza ya tenderemos 
infraestructuras educativas insufi cien-
tes, ¿se puede ser más miope?. PSPV y 
COMPROMÍS han perdido ya 6 años, 
sin inversiones, sin gestión efi caz y 
sin planifi cación realista. Les quedan 
solo dos años para poder enmendar su 
política de improvisaciones y ocurren-
cias, porque sin duda se avecina un 
cambio de ciclo político que hará que 
el Partido Popular pueda volver a go-
bernar Paiporta, y entonces si, la vida 
de las personas a las que la izquierda 
venían a rescatar, será desde luego 
mucho mejor, con menos impuestos y 
con mas servicios públicos de calidad.

Feliz verano a todos y hasta siempre.

El Partit Socialista recuperem l’Al-
caldia 12 anys després. Maribel 
Albalat es converteix en la primera 
dona alcaldessa socialista de la 
història de Paiporta. És molta la 
nostra responsabilitat com també en 
són moltes les ganes de complir amb 
les expectatives d’allò que s’espera 
de la política socialista municipal.

La nova alcaldessa estarà a la 
vostra disposició i sentir de 
primera mà el que teniu a dir-li: 
quines són les vostres inquietuds, les 
vostres necessitats, idees, propos-
tes... Aquesta escolta activa, estar a 
peu de carrer i la vocació de servei 
públic és l’única forma que tenim 
d’entendre la política municipal. 

Els i les socialistes tenim molts 
projectes per a Paiporta i sobretot 
per a millorar el nostre poble i la 
vida de paiportins i paiportines. 
Volem prioritzar la seguretat 
i acabar amb els punts negres

que posen en perill a la nostra 
ciutadania. Gràcies a la col·la-
boració amb Diputació, en pocs 
mesos començarà la construcció 
de la redona de Picanya que po-
sarà fi  a un d’eixos punts negres. 
També ben prompte començarà 
l’obra a l’estació de Metrovalencia 
per a soterrar el pas per les vies i 
construir un pas inferior, accessi-
ble i amb ascensors, que donarà 
molta més seguretat a vianants.

A poc a poc volem anar deixant 
la nostra empremta a Paipor-
ta, una empremta que no deixa 
de costat temes transversals en 
totes les nostres polítiques com és 
la sostenibilitat i protecció del 
nostre entorn i com també ho és 
les polítiques d’igualtat. Sense 
una societat més justa i igualitària, 
on la nostra petjada energètica no 
deixe marca en el Medi Ambient, 
no podem concebre un futur mi-
llor per a les noves generacions.

En aquest sentit, hem de ser cons-
cients que la pandèmia no ha 
acabat. Estem quasi al fi nal de la 
lluita i el procés de vacunació avança 
a velocitat de creuer, amb el 60% 
de la població valenciana amb la 
pauta completa administrada. No 
obstant això, els últims minuts del 
partit són sempre els més decisius. 
Per això no podem abaixar la guàr-
dia i hem de continuar aplicant les 
mesures de protecció anticovid per 
poder superar aquesta crisi sanitària 
inèdita i poder tornar a la norma-
litat i a gaudir del nostre poble.

No ens oblidem de les nostres 
festes i tradicions. Novament, 
a conseqüència de la Covid, hau-
rem d’ajornar les celebracions. No 
obstant això, continuarem treba-
llant per a preservar-les i impul-
sar-les esperant poder celebrar-les 
amb més força si cap en 2022. 

Bon estiu!

Vicent Ciscar
vicentciscar@paiporta.es

Contacta amb el portaveu del grup

Vicente Ibor
vicenteibor@paiporta.es

Contacta amb el portaveu del grup
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