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96 256 65 60
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96 397 09 87
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96 256 52 30
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PUAM 2030, el 
pla de futur per 
la sostenibilitat

Aquest Pla Urbà d’Actuació Munici-
pal (PUAM) 2030 és indispensable 
per a rebre ajudes dels fons euro-
peus Next Generation, ideats per a 
eixir de la crisi derivada de la pandè-
mia amb economies més sostenibles 
des del punt de vista mediambiental, 
econòmic i social. El PUAM 2030 ha 
comptat amb la participació de dife-
rents sectors econòmics i socials de 
Paiporta, amb personal tècnic muni-
cipal, i encara ha de passar diverses 
fases de consulta.

L’Ajuntament i la ciutadania 
elaboren un full de ruta per a 
alinear Paiporta amb els ODS

El Pla de l’Arbrat comença 
a executar-se amb les 
millores a José Capuz

Nova parada de 
bus a Sant Antoni

L’autobús metropolità que uneix 
Paiporta amb Albal passant per 
Catarroja, Massanassa, Benetússer i 
Alfafar ha establert una nova parada 
al carrer Sant Antoni, tal com havia 
demanat l’Ajuntament en una reunió 
del regidor d’Urbanisme, Pep Val, 
amb el gerent de l’Autoritat Metro-
politana de Transport de València 
(ATMV), Manuel Martínez. La nova 
parada completa les altres dos exis-
tents a l’estació de Metrovalència i a 
la caserna de la Guàrdia Civil. 

La Regidoria d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat ha iniciat la 
plantació d’arbres als nous escocells 
del carrer José Capuz. Els escocells 
han sigut remodelats recentment 
per a donar més espai a les arrels 
dels exemplars nous, substituts dels 
antics, que presentaven creixements 
deficients i avien provocat alça-
ments de voreres i problemes de 
seguretat. Aquesta plantació està en 
consonància amb el Pla de l’Arbrat, 
una guia elaborada per l’Ajuntament 
per a millorar i ampliar la massa 

arbòria del nucli urbà. Les espècies 
triades ara són, des del punt de 
vista tècnic, més adients per la seua 
tipologia i forma de creixement, i no 
causaran problemes de seguretat ni 
creixements deficients. 
En total s’han reformat 39 escocells 
de les dos voreres del carrer. La in-
tervenció ha suposat una inversió de 
46.855,60 euros. Dels 39 escocells, 
12 estaven buits i altres 27 presen-
taven diferents problemes com són 
baix creixement, deformitats o parts 
de la copa seques. 

Paiporta i 
Lovecats cuiden 
la salut de les 
colònies felines
S’ha prorrogat un any més el con-
veni gràcies al qual els voluntaris 
i voluntàries de l’entitat cuiden les 
colònes felines, un dels elements 
més sensibles de la fauna urbana. 

Marian Val 
assumeix 
Urbanisme
La Regidoria d’Urbanisme, Medi Am-
bient i Sostenibilitat té nova titular. 
Es tracta de la regidora Marian Val, 
fins ara, responsable de oventut i 
Esports, que assumeix les competèn-
cies de la cartera que fins ara ocu-
pava Pep Val, i hi suma la d’Esports. 
La nova regidora del Grup Municipal 
Compromís, Laura Jiménez, es farà 
càrrec de la Regidoria de Joventut. 
Pep Val, per la seua banda, quedarà 
al càrrec d’Hisenda i Administració 
General després de sis anys al front 
d’Urbanisme, una època marcada 
per les polítiques de sostenibilitat i 
lluita contra el canvi climàtic.
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El Pla 
Resistir 

reparteix 
707.000 € a 

240 empreses 
Els xicotets i mitjans negocis, a més dels 

treballadors i treballadores autònomes de 
Paiporta, s’han beneficiat de les ajudes de 
l’Ajuntament, la Generalitat i la Diputació 

per a fer front als efectes econòmics de les 
restriccions per la pandèmia.

Paiporta també 
declara el 25-O 
Dia del Comerç

Paiporta s’ha adherit a la petició de 
declarar el 25 d’octubre com a Dia 
del Comerç ocal.  proposta de la 
regidora d’Economia, Olga Sandrós, 
el ple va aprovar per unanimitat la 
moció en què es posa en valor la im-
portància dels negocis de proximitat 
des del punt de vista econòmic, me-
diambiental, territorial i social. Per a 
donar visibilitat a la iniciativa, l’Àrea 
de Comerç va repartir bosses soste-
nibles a la clientela dels comerços el 
mateix 25 d’octubre.

La Regidoria d’Economia reparteix 
bosses sostenibles per a donar 
suport als negocis de proximitat

En les diferents convocatòries del 
Pla Resistir, impulsat per la Con-
selleria d’Economia Sostenible, 

ectors Productius, Comerç i reball 
junt a les diputacions i ajuntament, 
hi havia previstos per a Paiporta un 
total de 710.674 euros, una mobilit-
zació de fons d’ajuda sense prece-
dents en la història, en consonància 
amb la situació excepcional provo-
cada per la pandèmia i la declaració 
d’estat d’alarma. 
L’Ajuntament ha obert diferents 
convocatòries per als diversos sector 
en funció de l afectació patida, fins 
arribar a entregar 707.747 euros al 
llarg d’aquest 2021. 

La regidora d’Economia, Ocupació i 
Comerç, lga andrós, a subratllat 
com “per al govern de Paiporta és de 
màxima prioritat el suport al teixit 
productiu i comercial local com a 
font de riquesa i de creació de tre-
ball de qualitat, per a garantir que 
els diners que es gasten a Paiporta 
revertisquen al poble, i per això hem 
posat tots els esforços en la resolu-
ció r pida d expedients, en un esforç 
del departament d’Economia i del 
seu personal digne d’admirar”. San-
drós a avançat que l juntament 
secundarà els pròxims plans d’aju-
des que s’impulsen des de qualsevol 
institució.

ficina unicipal d nformació al 
Consumidor C  de Paiporta, si-
tuada al Centre de Formació Ocupa-
cional del carrer Santa Anna número 
35, és un servei municipal, públic i 
gratuït que atén qualsevol tipus de 
peticions, queixes i reclamacions 
que puga formular la ciutadania en 
la seua relació amb negocis en els 
quals consumeix. Cada any atén des-
enes de peticions i recupera milers 
d’euros, especialment, en casos de 
companyies de telecomunicacions, 
entitats bancàries o agències de 
viatges, les consultes més comuns. 
L’atenció pot ser presencial o a tra-
v s de l adreça omic paiporta.es.

La Regidoria d’Economia, Ocupació 
i Comerç a celebrat la campanya 

orna a l Escola amb el Comerç 
de Paiporta’ per a promocionar les 
compres pròpies d’aquesta època de 
l’any a negocis locals. Les 10 perso-
nes guanyadores del sorteig varen 
aconseguir xecs de 50 euros.

Nova edició de 
‘Torna a l’Escola 
amb el Comerç’

L’OMIC defensa 
els interessos de 
la ciutadania

L’atur baixa a 
Paiporta i s’acosta a 
nivells pre-pandèmia
L’activitat econòmica a Paiporta 
recupera, a poc a poc, la força pr via 
a la pandèmia, i l’atur acumula tres 
mesos de baixada. La taxa d’atur se 
situa en el 15,93%, lluny del pitjor 
moment de la crisi, abril de 2020, 
quan va arribar al 18,47%. La ten-
dència descendent és clara i s’acos-
ta cada vegada més al 14,66% de 
febrer de 2020, just abans de la crisi.
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La Generalitat iniciarà a principis 
de 2022 el projecte de millora de les 
condicions de seguretat i accessibili-
tat de l’estació de Metrovalencia de 
Paiporta, amb les obres de construc-
ció d’un nou pas inferior i la instal·la-
ció de dos ascensors. El pressupost 
assignat ascendeix a 799.635,28 
euros i el termini d’execució previst 
és de huit mesos.
Recentment, visitaven les instal·la-
cions la directora gerent de Ferro-
carrils de la Generalitat Valenciana 
(FGV), Anaïs Menguzzato, acompan-
yada per l’alcaldessa de Paiporta, 

Maribel Albalat, així com membres 
de la corporació municipal.
L’alcaldessa, Maribel Albalat, ha 
valorat positivament l’actuació.“La 
seguretat dels paiportins i paiporti-
nes és una prioritat per a nosaltres” i 
ha destacat que “amb el projecte del 
pas inferior i l’inici de l’obra en poc 
de temps, sumem una actuació més, 
absolutament necessària, en matèria 
de seguretat i accessibilitat, per a 
acabar amb un punt negre del nostre 
municipi, un dels més perillosos de la 
xarxa d’FGV i dels més transitats”.
Així mateix, el regidor d’Urbanisme, 

Pep Val, destacava que l’actuació és 
“fruit d’anys de converses amb FGV, 
d’un treball iniciat en 2015 per a mi-
llorar la seguretat de qui tria un mit-
jà de transport sostenible, incremen-
tar el nombre de viatgeres i viatgers 
i que siga una estació accessible”.
El projecte contempla també l’am-
pliació de la longitud de les andanes, 
amb un recorregut per als vianants 
accessible fins a les portes d acc s 
als nous ascensors.
Està previst que les obres es realit-
zen sense alterar la circulació dels 
trens.

L’Ajuntament de Paiporta habilitarà 
a principis d’any un solar municipal 
de 2.800 m², situat al carrer Torrent, 
com a aparcament públic per a un 
total de 110 vehicles.

Aquesta actuació forma part d’una 
sèrie d’aparcaments públics pro-
jectats dins del pla d’aparcaments 
públics dissuasius i se suma a altres 
ja creats com ara el del carrer José 
Capuz / Juan d’Àustria.

La Diputació de València ha iniciat les 
obres que posaran fi al punt negre que 
existia fins ara en la carretera C -  
al seu pas per Paiporta en la intersecció 
amb la carretera de Picanya. El pas té 
un elevat trànsit diari, pròxim als 10.000 
vehicles.
Els treballs tindran una durada estimada 
de quatre mesos, i la inversió per a la 
seua execució ascendix a 350.000 euros.

Paiporta tindrà un 
nou aparcament 
públic

Mig milió d’euros 
per a ampliar la 
parcel·la del nou 
CEIP L’Horta
L’Ajuntament 
continua 
invertint en 
Educació, amb 
530.000 euros 
per a ampliar 
la parcel·la del 
nou CEIP L’Hor-
ta amb l’expro-
piació municipal 
d’un terreny.
Amb aquesta 
acció, la nova 
superfície del 
centre passarà 
dels 10.000 
m² actuals als 

.  m . a parcel la expropiada, 
un terreny de 5.000 m², servirà no 
només per a ampliar la superfície 
del centre, sinó també per a donar 
continuïtat al carrer Catarroja. La 
repartició final ser  de .  m  per 
a L’Horta i 1.773 m² per al nou tram 
del carrer Catarroja.

Comencen les 
obres de la 
rotonda de la 
CV-406

FGV iniciarà a principis de 2022 les obres del 
pas inferior a l’estació de metro de Paiporta 
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La campanya de Participació Ciutadana ‘Paiporta 
Opina’ escolta al veïnat paiportí

L’Ajuntament de Paiporta ha celebrat 
per primera vegada, i coincidint amb 
la celebració del 9 d’octubre, l’acte 
de reconeixement institucional a pai-
portins i paiportines insignes.
El saló de plens de l’Ajuntament ha 
acollit aquest acte institucional en 
presència de representants de tots 
els grups polítics de la corporació 
municipal, públic assistent, així com 
de les persones premiades.
En la seua primera edició, els re-
coneixements municipals han estat 
destinats als col·lectius i entitats 
locals que han contribuït i col·labo-
rat de manera notable a pal·liar les 
conseqüències de la pandèmia de la 
Covid-19, així com a combatre-la.
És el cas del personal del Centre de 
Salut de Paiporta, les entitats socials 
Cáritas i Creu Roja, la comunitat 
educativa local, els comerços de 
Paiporta, personal de l’Ajuntament i 

d’ESPAI, així com forces i cossos de 
seguretat paiportines, representades 
per la Policia Local i Guàrdia Civil.
En el seu discurs, l’alcaldessa de 
Paiporta, Maribel Albalat ha enaltit 
el coratge i la generositat de les per-
sones guardonades: “Hem patit, però 
també heu sabut traure el millor de 
vosaltres per superar la pandèmia 
amb generositat, resiliència, treball 
i molta imaginació. Heu tingut la 
capacitat d’enfrontar dia a dia les di-
ficultats i eu mantingut la voluntat 
intacta per afrontar els entrebancs 
amb il·lusió i coratge. Per tot això, 
vos donem les gràcies i vos fem en-
trega d’aquest reconeixement”.
En un acte molt emotiu, les i els 
homenatjats han rebut una placa 
commemorativa en reconeixement al 
mèrit de la seua labor per Paiporta 
durant la pandèmia.

El secretari autonòmic de Segu-
retat i Emergències, José María 
Ángel Batalla, i el director gene-
ral de Reformes Democràtiques 
i Accés a la Justícia, José García 
Añón, han visitat l’Ajuntament de 
Paiporta per a donar a conéixer 
el projecte de justícia de proximi-
tat, que gira al voltant del canvi 
en l’estructura dels jutjats de 
pau i la seua modernització tec-
nològica, l’assessorament jurídic 
i la mediació. Aquest programa 
suposarà una millora en la do-
tació de personal i també de les 
infraestructures.

Així mateix, la trobada ha servit
 per a presentar dos cursos for-
matius que des de la Conselleria 
de Justícia s’impartiran entre 
el personal municipal: un per a 
Policia Local en la lluita contra la 
violència masclista del programa 
Viogen i un altre sobre atencions 
bàsiques per a Protecció Civil.

Justícia de 
proximitat per 
a Paiporta amb 
més recursos i 
dotació

La Regidoria de Participació Ciutada-
na ha posat en marxa una ambiciosa 
campanya de govern obert, cogo-
vernança i democràcia participativa 
que acostarà el govern municipal als 
barris de la localitat, amb l’objectiu 
d’escoltar a la població paiportina.
L’alcaldessa ha estat present al punt 
d’informació dels barris per on ja ha 
passat la campanya, instal·lat en una 
carpa mòbil, per a intercanviar opi-
nions, sentir propostes, idees i sugge-
riments per a millorar Paiporta. Així 
mateix, es convida a la ciutadania a 
omplir uns qüestionaris que ajudaran 
al consistori a conéixer millor les 
propostes ciutadanes per a millorar 
els barris paiportins. En general, el 
veïnat ha mostrat la seua satisfacció 
amb l’estil de vida de Paiporta, i ha 
afirmat que s un poble tranquil i 
associatiu. ‘Paiporta Opina’, que ja 
ha passat per les places Cervantes i 
Xúquer, tindrà continuïtat en 2022. 

Paiporta atorga per primera 
vegada els seus premis amb 
motiu del 9 d’octubre
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Quina importància tenen els ‘Am-
brosios’?
La família d’Abelardo Martínez Tara-
zona, coneguts ací com els ‘Ambro-
sios’ i fora de Paiporta com els Mar-
tínez, foren uns mestres d’obra molt 
rellevants a principis del segle XX. 
El treball intenta recopilar totes les 
seues obres. Ells són els artífexs de 
molts fumerals que s’han convertit 
en Béns d’Interés Cultural (BIC), que 
ocupen places com a monuments, i 
no sols ací, també a Castella i Lleó, 
Andalusia o Castella-La Manxa. De 
fet, a otril ranada  varen edifi-
car el fumeral considerat el més alt 
o dels més alts d’Espanya, que va 
ser enfonsat en la Guerra Civil. A la 
Comunitat Valenciana, un dels més 
bonics que queda està al costat de 
la Ciutat de les Arts i les Ciències, 
d’estil salomònic helicoidal, que 
recorda a les columnes de la Llotja. 
A la comarca, n’hi han a Catarroja, a 
Torrent, i el que tenim ací, al Museu 
de la Rajoleria. 

Què t’ha motivat a presentar el 
treball?
L’estima pel meu poble. A partir de 
que comence a investigar sobre Pai-
porta, m’adone que esta família no té 
el reconeixement que es mereixeria. 

olts edificis seus estan catalogats 
com a protegits. Parle de cases, de 
l’antiga gasolinera, l’abeurador de 
cavalls, l oficina banc ria de Primer 

de Maig, dos més de rajola al carrer 
l’Església, reformes a l’església de 
Sant Jordi, cases al carrer Sant Roc... 
Del catàleg de cases protegides, la 
majoria són d’ells. 

Quin pes va tindre la seua obra, 
quina influència?
Crec que calia destacar especialment 
els fumerals, que són vestigis de 
l’inici de la indústria a Espanya i a la 
Comunitat Valenciana. Ells eren es-
pecialistes en eixe ofici, arriscat per 
a l’època. Per a construir un fumeral 
calia tindre en compte la climatolo-
gia i el terreny, calia certa estabilitat. 
Ells també marquen, en començar 
l’agricultura i el regadiu amb la 
màquina de vapor, la tendència dels 
motors d’aigua i els seus preceptius 
fumerals. També a l’Albufera. 

Com sorgeix el teu interés per 
investigar l’essència de Paiporta?

Jo he viatjat molt. He estat a Xina, la 
Índia, Estats Units, Paquistan, Mali, 
Senegal, Burkina Faso, quasi  tota 
Europa i, allà on anava, he fet moltes 
fotografies. inc milers de fotogra-
fies. rran d estos viatges, de vore 
monuments, mesquites meravelloses, 
vaig re exionar sobre el que tenim a 
casa i que potser no valorem del tot. 
D’ahí el meu primer llibre, sobre el 
patrimoni arquitetcònic, ceràmica, 
cases antigues, publicat per l’Ajun-
tament. 

El teu impuls és, per tant, que no 
es perda el patrimoni?
Sí, és el que em mou.

Et donarà temps a desenvolupar 
tot el que has començat a inves-
tigar?
De vegades he pensat en reunir-ho 
en una espècie d’apunts, de fets i in-
formació que m’he trobat, per exem-

Amb l’ajuda de la seua 
càmera, una llibreta i molta 
curiositat, Vicent Pascual 
Ruiz (Paiporta, 1954) ha 
investigat i recorregut tot el 
patrimoni de l’Horta Sud i 
del seu poble. El guanyador 
del Premi d’Estudis Locals 
donarà a conéixer la 
importància dels ‘Ambrosios’, 
mestres d’obra paiportins 
artífexs de molts dels 
fumerals que facilitaren la 
primera industrialització a 
Espanya.

“Viatjar m’ha ensenyat 
a valorar el patrimoni 
que tenim a casa”
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El Premi d’Estudis Locals de Paiporta 
es va instaurar de banda de l’Ajunta-
ment al 2018 amb l’objectu de pro-
moure l’anàlisi de la realitat actual 
i històrica del poble des de diverses 
perspectives, per a promoure i esti-
mular la realització d’estudis sobre la 
realitat local i la seua publicació. 
En la primera edició, resultaren 
guanyadors Simón Fos Martín i Maria 
Àngels Codoñer amb el seu treball ‘Les 
plantes del nostre entorn’, un exhaus-
tiu estudi sobre la botànica de Paiporta 
que va anar seguit de passejades pel 
terme per a donar-la a conéixer a la 
ciutadania, activitats en què varen 

participar desenes de persones.
En la segona convocatòria d’aquest 
premi, al 2020, la proposta guanyadora 
fou la presentada per Rubén Garcia 

Albalat que, baix el títol ‘L’arribada 
de la industrialització. El ferrocarril a 
Paiporta’, mostrava l’evolució de les 
comunicacions i l’avanç del transport 
durant el creixement industrial de 
València entre els segles XIX i XX, i que 
mostra factors fonamentals i decisius 
en el desenvolupament econòmic de 
Paiporta. 
Qualsevol persona pot presentar-se a 
aquest premi anual, dotat amb 2.000 
euros per a finançar la investigació. n 
jurat decideix entre els projectes previs 
presentats, i l’autor o autora guanya-
dor reb 1.000 euros a l’inici de la inves-
tigació, i altres .  al finalitzar-la i 
presentar-la a l’Ajuntament. Per últim, 
el consistori sufraga la publicació del 
llibre que recull el treball i col·labora 
en la seua difusió i coneixement de 
banda de la ciutadania. 

Plantes paiportines i el 
ferrocarril, els premis anteriors

ple, de llocs com l’antic Convent de 
Sant Joaquim. Allà passaren moltes 
coses, una violació documentada, 
una venda en què quedava per escrit 
que havia de desaparéixer qualsevol 
vestigi que allò fou un lloc de culte, 
hi ha molta informació.

Què et queda per descobrir a 
Paiporta?
Poc! (riu). No ho sé... Sempre he pen-
sat que al convent de Sant Joaquim, 
a la part on estava l’església, deuria 
haver-se fet una cata de terreny. 

Del sòl?
Sí, sobretot la banda de l’església. Fa 
anys, em vaig trobar allí una rajoleta 
blava, que està datada en el segle 
XIV. Li la vaig regalar al Museu de la 
Rajoleria. A Paiporta no s’ha fet cap 
cata. I això seria necessari, especial-
ment a carrers com el que s’ano-
menava de L’Horta, o a Covadonga, 
que era el carrer de la pilota, on es 
jugava. Són els més antics de Paipor-
ta. Darrere del carrer Covadonga, a 
l’abadia, estava l’església antiga. I 
d’allí es varen portar restes a l’esglé-
sia gran. A partir de les epidèmies 
del segle XIX es fa el cementeri vell 
i es traslladen les restes. Emmig de 
l’església d’ara, baix, deu haver una 
cripta on estan dipositats aquells 
ossos. Vicent Pascual posa davant d’una de les cases construïdes pels ‘Ambrosios’ a Paiporta.
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Treball sobre 
arquetips de 
gènere a l’ESO

La formació ha tractat d’explorar els 
arquetips de gènere que aprenen i 
desenvolupen els homes cisgènere 
i que motiven relacions tòxiques 
amb les dones, a més de trobar 
les alternatives. Els objectius han 
sigut construir un espai dialògic de 
confiança i respecte, analitzar les 
causes i conseqüències de les mascu-
linitats dominants, re exionar sobre 
les pràctiques quiotidianes i aportar 
debat sobre com sanar les relacions 
socials en la comunitat. 

Igualtat impulsa tallers per a 
buscar amb l’alumnat rols que 
motiven relacions sanes

25N: Record a les víctimes 
i crida a combatre totes les 
violències masclistes

Taller d’Igualtat 
sobre el sòl pelvià

Paiporta ha acollit el taller de salut 
amb perspectiva ‘Sòl pelvià, el gran 
oblidat’, que ha abordat la problemà-
tica específica de les dones amb 
aquesta part del seu cos. L’activitat 
s’emmarcava dins de la programació 
d’Igualtat pel 25. El sòl pelvià pateix 
problem tiques específiques del g -
nere derivades d’esdeveniments com 
els parts, que se solen desconéixer. 
El resultat són problemes de salut 
invisibilitzats que es poden resoldre 
amb exercicis senzills. 

L’Ajuntament de Paiporta ha cri-
dat a combatre totes les violències 
masclistes i a recordar les víctimes 
amb motiu del 25 de Novembre, Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència Contra les Dones. 
En l’acte central de la programació 
impulsada per la Regidoria d’Igual-
tat, l’alcaldessa de Paiporta, Maribel 
Albalat ha recordat que ja són 1.118 
assassinades a causa de la violèn-
cia masclista des de 2003, data en 
qu  es començaren a tindre dades 
oficials. reballar per la igualtat 

real és cosa de totes i tots. Però no 
podem ocultar les dades. El nega-
cionisme posa en perill la vida de les 
dones», ha conclòs.
La regidora d’Igualtat, Esther 
Coronado, ha posat l’accent en els 
diversos tipus de violència dels ho-
mes contra les dones  el patriarcat 
ha adaptat i trobat noves formes de 
vulnerar els drets de les dones amb 
la violència obstètrica, l’explotació 
sexual i gestacional, la violència de 
segon ordre, la digital, la vicària, 
econòmica i violència institucional».

Formació en 
educació sexual 
per a docents
La Regidoria d’Igualtat ha oferit al 
personal docent dels centres educa-
tius xarrades formatives sobre edu-
cació afectivo-sexual, per a fer front 
amb garanties als dubtes plantejats 
per l’alumnat. 

Primera edició de 
la Fira de Dones 
Artesanes
Paiporta ha acollit la primera edició 
de la Fira de Dones Artesanes, una 
jornada festiva i reivindicativa im-
pulsada per la Regidoria d’Igualtat 
i l’Agència de Promoció del Valen-
cià AVIVA per a donar visibilitat a 
les dones creadores d’artesania i 
productes de proximitat. La Fira, 
portada a terme a la plaça ajor, va 
comptar també amb la participació 
de la cantant de rap esa, que va 
congregar a centenars de persones 
i va contribuir a que les desenes 
d’artesanes participants pogueren 
donar a conéixer les seues creacions 
a la ciutadania paiportina i de la 
comarca. 
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2,1 milions d’euros 
per a Vil·la Amparo

El ple de Paiporta ha aprovat per 
unanimitat el projecte de centre de 
dia de Vil·la Amparo per valor de 
2,1 milions d’euros. La proposta del 
regidor de Benestar Social, Sanitat i 
Salut, Rafa Gadea, ha comptat amb 
el vot favorable de tots els grups 
municipals. 
L’aprovació del projecte és el pas 
previ a la redacció dels plecs admi-
nistratius i l’obertura de concurs 

públic per a adjudicar l’execució de 
les obre. La Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives sufragarà l’ac-
tuació dins del Pla Convivnt. 
Continuem avançant en els tr mits 

per a fer realitat una reivindicació 
històrica de la ciutadania de Pai-
porta i un compromís de l’equip de 
govern», ha explicat el regidor, Rafa 

adea, qui a subratllat tamb  la 
recuperació de patrimoni públic».

La Regidoria de Benestar Social, 
Sanitat i Salut Pública ha presen-
tat en dos sessions clíniques, amb 
el personal mèdic i d’infermeria 
del Centre de salut els tallers per 
a l’envelliment actiu i el programa 
front a la soledat no desitjada, per a 
que compten amb ells com un recurs 
terap utic m s al seu abast . amb  

s’ha informat sobre les activitats de 
la Regidoria de Joventut i Esports.
Per al regidor de Benestar Social, 

afa adea, s fonamental que i 
haja una coordinació estreta entre 
l’Ajuntament i el Centre de salut, 
ja que hi ha recursos públics que 
poden receptar per a fer front a 
malalties físiques o psicològiques».

Programes municipals que també 
són recursos terapèutics

a lar de la ercera Edat de Pai-
porta ha reobert les seues portes 
a les activitats que permeten les 
autoritats sanitàries. Aquest lloc 
emblemàtic de la localitat, un dels 
punts de trobada i socialització 
més importants per a les persones 
majors, recobra el seu paper després 
d’haver-se tancat a l’inici de la pan-
dèmia i sols haver-se obert parcial-
ment abans de l’estiu passat. 

mb la finalització progressiva de 
les restriccions sanitàries, ja es pot 
tornar a realitzar tota l activitat 
amb normalitat, sempre respectant 
les mesures preventives, com és 
l’obligatorietat de portar mascareta. 
L’única activitat que encara no s’ha 
recuperat és el ball que, pel moment, 
no està permés. 
El regidor de Benestar Social, Sani-
tat i Salut Pública, Rafa Gadea, ha 
visitat la llar i s’ha reunit amb el pre-
sident de l’Associació Democràtica 
de Jubilats i Pensionistes de Paipor-
ta, Ángel Redondo, per a comprovar 
el bon estat de les instal·lacions i 
repassar algunes de les mesure.
La Regidoria de Benestar Social, a 
més, manté un contacte directe i 

uid amb les persones responsables 
de la lar de la ercera Edat de Pai-
porta i, de fet, ja s a materialitzat 
una de les últimes peticions dels i les 
usuàries, amb la instal·lació de ‘rou-
ters  amb i-fi obert i gratu t, que 
ha sigut possible gràcies a fons de la 
regidoria de Benestar Social. 

Reobri la Llar 
de la Tercera 
Edat de Paiporta

La Unitat de Prevenció Comunitària 
de Conductes Addictives (UPCCA) 
ha portat a terme tallers per a la 
prevenció del consum de tabac per a 
alumnat de tercer cicle de Primària i 
davant del ciber-assetjament als cen-
tres paiportins. En aquest últim, s’ha 
definit el fenomen, que pot adoptar 
formes com la suplantació d’identi-
tat, la sextorsió, o el sexpreading.

Prevenció del 
tabac i el ciber-
assetejament
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Educació reconeix a l’alumnat 
paiportí guardonat als Premis 
Extraordinaris al Rendiment 
Acadèmic 
La Regidoria d’Educació ha celebrat 
un acte de reconeixement per a 
l’alumnat paiportí guardonat amb els 
Premis extraordinaris al rendiment 
acadèmic en Educació Primària.
El saló de plens de l’Ajuntament ha 
acollit els estudiants premiats, així 
com als seus familiars, professorat i 
comunitat educativa paiportina.
Un total de dotze alumnes dels cen-
tres CEIP L’Horta, CEIP Lluís Vives, 
CEIP Rosa Serrano i Col·legi La In-
maculada, an obt s una qualificació 
de  al finalitzar els seus estudis en 
aquest cicle que els ha fet mereixe-
dors i mereixedores d’un diploma en 
reconeixement, entregat per l’alcal-
dessa, Maribel Albalat, i el regidor 
d’Educació, Alejandro Sánchez. 

En el seu discurs l’alcaldessa de 
Paiporta, Maribel Albalat, va donar 
l’enhorabona als joves premiats, 
reconeixent el seu esforç, dedicació 
i gran actuació acadèmica. “Sou un 
orgull per a Paiporta i un exemple 
per a molts altres estudiants”.  Alba-
lat va ressaltar igualment el paper 
tan important que desenvolupen les 
famílies d’aquests joves i el seu pro-
fessorat, motivant-los, recolzant-los 
i acompanyant-los en el seu recorre-
gut acadèmic. 
Per la seua part, el regidor d’Educa-
ció, Alejandro Sánchez, ha destacat 
el treball intens que l’alumnat desen-
volupa al llarg de tot el curs, expres-
sant-los “la meua felicitació personal 
per aquest gran èxit aconseguit”.

L’IES La Sénia ha représ la seua 
activitat educativa extracurricular. Un 
any més, alumnat del centre participa 
en el projecte Pigmalió, una iniciativa 
molt consolidada que enguany, sota 
el lema ‘Tutoria entre iguals’, treballa 
la comunicació i acompanyament a 
l’hora del pati entre alumnat de més 
edat, de tercer i quart d’ESO, amb el 
més menut, de primer d’ESO. Durant 
aquest temps fan jocs, converses i com-
parteixen moments per tal d’ajudar en 
el procés adaptatiu a l’estudiantat que 
comença per primera vegada l’institut i 
experimenta el canvi de cicle.
L’alcaldessa, Maribel Albalat, i el re-
gidor d’Educació, Alejandro Sánchez, 
han visitat el centre per conéixer el 
funcionament del projecte. Per a Alba-
lat “el projecte és tot un encert, perquè 
crea un vincle entre l’estudiantat que 
serveix de guia, convertint-los en pro-
tagonistes de la seua pròpia experièn-
cia educativa”.
Per la seua part, el regidor d’Educació, 
Alejandro Sánchez, ha valorat molt 
positivament el caràcter voluntari del 
projecte i la implicació de l’alumnat.

Nova trobada de 
l’IES La Sénia 
amb el projecte 
Pigmalió

Més de 400 famílies 
es beneficien de les 
noves subvencions 
d’Educació 
La Regidoria d’Educació ha convocat 
per primera vegada ajudes al trans-
port jove i a l’escolarització en esco-
letes amb èxit de convocatòria i molt 
bona acollida per part de la població.
Aquestes ajudes sumen un total de 
56.000 euros que l’àrea repartirà en-
tre més de 400 famílies paiportines.
El regidor d’Educació, Alejandro Sán-
chez, ha manifestat la seua intenció 
de continuar apostant per mesures 
inclusives com aquestes.

Les regidories d’Educació i Cultura, 
en col·laboració amb Valencia Club 
Cocina, han organitzat una sèrie 
de tallers de cuina per a fomentar 
els hàbits de menjar saludables i 
equilibrats entre menuts i menudes, 
a través de la motivació, l’educació, 
l’aprenentatge i la diversió.
Impartits per professionals del món 
de la cuina, als tallers han aprés 
els valors d’una dieta mediterrània 
variada i un estil de vida saludable, 
a través de l’elaboració de pastis-
sets de moniato, coques d’oli amb 
verdures, coquetes de dacsa amb 
tonyina o pasta fullada amb espinacs 
i formatge.

Tallers de cuina per a xiquets i xiquetes
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Les veus de l’Arxiu de 
la Memòria tanquen les 
V Jornades de Memòria 
Històrica de Paiporta

El Museu de la Rajoleria ha acollit la 
presentació de les noves entrevistes 
que completen l’Arxiu de la Memòria 
dins de les V Jornades de Memòria 
Històrica de Paiporta. Les narracions 
de Rosita Mandingorra Císcar, María 
de la Encarnación Masiá, Miguel 
Gallego Baixauli, Elena Tarazona Juan 
i elfina arazona uan an estat les 
darreres a sumar-se a aquest arxiu. 
Amb aquest acte s’ha tancat la V edi-
ció de les Jornades.
La trobada ha servit per a fer un 
homenatge als paiportins i paiportines 
que han volgut compartir els seus 

testimonis i records d’aquest període 
de la història recent del nostre país 
perquè passe a formar part per sem-
pre d’aquest Arxiu.
Aquest projecte, que s’iniciava fa cinc 
anys, en 2016, porta fetes 30 entrevis-
tes i més de 28 hores de gravació.
Les i els protagonistes narren his-
tòries de dolor, experiències i vivèn-
cies molt personals, així com les de 
mares i pares i les seues famílies.
Actualment, l’Arxiu de la Memòria 
abasta un període de trenta anys que 
li dona un valor afegit molt enriquidor.

Paiporta ha acollit per primera vegada 
part de la programació del festival 
d’arts escèniques al carrer Valencirc.
L’acollida per part del públic paiportí 
ha sigut molt positiva. Xiquets i xique-
tes, públic adult, així com famílies en 
general, han gaudit de la cultura i l’en-
treteniment amb quatre espectacles 
variats de nou circ, fugint dels clixés 
del circ tradicional, de companyies de 
diversa procedència i nacionalitat.

Paiporta s’ha convertit per primera 
vegada en seu de la Mostra VIVA 
del Mediterrani, que enguany, en la 
seua novena edició, porta com a lema 
‘Convivència, diversitat i pluralitat en 
el Mediterrani’.
Del conjunt de propostes culturals 
del festival, Paiporta ha estat seu de 
la narració oral amb contes i his-
tòries nòmades de diferents tradi-
cions mediterrànies de la mà d’Ene-
dina Sanna (Sardenya) i Catherine 
Favret (França).

Èxit de Valencirc 
en la primera cita 
a Paiporta

La VI edició de 
Paiporta Món 
de Contes viatja 
a França
El Festival de Narració Oral Pai-
porta Món de Contes ha celebrat 
enguany la seua sisena edició i ho 
ha fet recuperant el seu format tra-
dicional i tornant a viatjar. França 
ha sigut el país convidat.
La cita amb la tradició oral donava 
el seu tret d’eixida amb la sessió 
a càrrec de José Manuel Garzón 
dedicada al poeta alacantí Miguel 
Hernández. ‘Palabras para Miguel’ 
és un homenatge al poeta a través 
de la correspondència mantinguda 
amb la seua esposa, osefina an-
resa, al llarg de la seua vida.
Una edició amb un fort caràcter de 
conscienciació i implicació social 
en què ha tingut un paper central 
la figura de la dona contadora 
d’històries. Amb ‘Las hijas del vien-
to’, de la francesa Brigitte Arnau-
diés, el públic paiportí ha conegut 
les històries sobre la llibertat de les 
dones nòmades.

Un altre tema de rellevància que 
s’ha abordat al festival ha estat la 
salut mental, amb una sessió de 
contes dedicada a l’autisme. Marc 
Buléon, amb ‘La geometría de los 
silencios’ ha estat l’encarregat 
d’acostar aquesta realitat.
La transmissió oral d’històries i 
contes per a totes les edats s’ha 
représ enguany amb les tradicio-
nals sessions per a escolars i noves 
propostes, com ara sessions per a 
bebés, per a estudiantat de francés 
dels instituts paiportins i una altra 
que s’ha acostat al Centre de For-
mació de Persones Adultes.
Tancaven aquesta sisena edició les 
històries i contes replets d’erotis-
me, humor i plaer de la contacon-
tes veneçolana Isabela Méndez.
A més, durant les setmanes de fes-
tival s’ha pogut visitar a la Biblio-
teca l’exposició de Pàmpol Teatre 
Pioneras , dedicada a la figura de 
dones transgressores, que canvia-
ren la història, d’alguna manera, 
als seus camps de treball.

Paiporta, seu de la 
IX Mostra VIVA del 
Mediterrani
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Els pobles, com les persones que els 
habiten, són entitats vives. Canvien, mo-
difiquen la seua fisonomia i es transfor-
men amb els temps que els toca viure. 
Com ells, els seus carrers tamb  formen 
part del canvi.
La memòria col·lectiva d’un poble també 
es troba entre els seus racons, els seus 
carrers, els seus paisatges. I gràcies a la 
mem ria gr fica i a l arxiu fotogr fic del 
Museu de la Rajoleria podem recuperar 
eixos llocs i reconstruir com eren i com 
han canviat hui en dia.
És el cas del carrer Sant Jordi. Passejant 
pels seus racons descobrim les petjades 
de com era dècades enrere. La que hui 
en dia és la seu de l’associació Aldis 
ha servit com a espai polivalent per a 
usos tan diversos com ara centraleta 
telef nica, caserna de la Policia ocal o 
ludoteca. 

Tampoc s’hauran oblidat molts paipor-
tins i paiportines de l’antiga gasolinera, 
ubicada en la xicoteta caseta al cos-
tat del Pont ell. Cotxes i camions de 
l poca feien els seus reportatges en un 
temps en què encara no es veien massa 
vehicles motoritzats al poble.

n altre element molt significatiu del 
carrer ant ordi que a arribat fins als 
nostres dies s la font en cer mica amb 
la imatge del sant. Aquesta data del 

, per  ja abans i existia una altra 
al mateix emplaçament, m s gran, que 
tenia per ús ser l’ abeurador dels cavalls 
que feien parada als carrers de Paiporta. 

abeurador complia una funció molt 

important, ja que els cavalls necessiten 
aigua ben clara i neta per beure. 
A través del carrer Sant Jordi també 
s’accedia directament al barranc de Xiva 
i al camp de futbol Entrepuentes  o 

os Puentes , antic terreny de joc del 
Paiporta C. . ora barranc, en els anys 
de grans crescudes i riuades, veia pujar 
el nivell de l’aigua sent un dels primers 
espais de Paiporta afectats. 

algrat el pas del temps i les transfor-
macions que han anat marcant els can-
vis de dècada, el carrer Sant Jordi manté 
l’essència de barri i de poble, preservant 
bona part del seu passat com a llegat 
per a les generacions futures.

El carrer Sant Jordi: passat i present 
d’un poble

#DescObrimPaiporta

Aspecte actual del carrer Sant Jordi amb el mural d’street art de l’artista urbana Galleta Maria a la façana de l’actual seu de l’Aldis

Treballadores de la fàbrica d’Ernesto Motes i Emilio Marcos davant de la fàbrica en 1952. 
(Imatge cedida per Paquita Comas)

Dos joves paiportins reposten a l’antiga 
gasolinera Casanova en 1950.
(Imatge cedida per Ramón Tarazona)
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El fumeral del Rajolar de Bauset, creació del 
mestre d’obra Abelardo Martínez Martínez, 
compleix cent anys.
Aquesta xemeneia octogonal de 37 metres 
d’alçària s’enlaira cap al cel de Paiporta formant 
part inconfusible del perfil del nostre poble des 
de fa ja un segle.
En aquest 2021 celebrem el centenari de la 
seua construcció, el que va ser el primer fume-
ral fet per un jove Abelardo de només 17 anys. 

ofici el va aprendre del seu pare i mestre, os  
Martínez, qui també el va ajudar a donar forma 
a aquesta xemeneia tan especial.
En una època de gran desenvolupament indus-
trial els fumerals es convertiren en el símbol 
més comú d’aquest període.

El d’Abelardo formava part del conjunt fabril 
de la fàbrica de rajoles i teules El Pilar, més 
coneguda com a ‘Rajolar de Bauset’, propietat 
de Francisco Bauset i Teresa Masiá. La fàbrica 
va començar a funcionar a mitjan  fins a la 
dècada dels noranta.
El seu passat més recent, el coneixem bé:
en l’any 2000 es convertia en un autèntic espai 
cultural de convivència, museu etnològic i 
memòria viva de Paiporta convertint-se en el 
Museu de la Rajoleria, del qual també el fume-
ral dels Ambrosios hi ha passat a formar part 
com a patrimoni arquitectònic del municipi. 

El fumeral 
del Rajolar 
de Bauset fa 
cent anys

La corporació 
municipal ha 
acompanyat 
Abelardo Martínez, 
mestre d’obra i 
hereu de la tradició 
de la família dels 
Ambrosios, en 
el centenari del 
fumeral que va 
alçar el seu pare 
per a la fàbrica 
de rajoles i teules 
El Pilar, més 
coneguda com el 
Rajolar de Bauset
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Des del mes de novembre, ha entrat 
en funcionament a Paiporta el nou 
contracte de recollida de residus 
sòlids urbans (RSU), adjudicat en 
abril després d’un llarg procés admi-
nistratiu afectat també per la pan-
dèmia, i que ha superat de manera 
favorable dos recursos d’empreses 
que no varen resultar adjudicatàries 
del servei. 
L‘empresa adjudicatària, Tetma SA, 
ha començat a treballar i, de manera 
gradual, anirà introduint totes les 
millores que contemplen els plecs 
tècnics. 
Allò més immediat és l’augment de 
contenidors per a la recollida de 
paper, cartró i envasos, i l’incre-

ment en un 50% dels dies de reco-
llida d’aquest tipus de residus, que 
han passat de 4 a 6 des del primer 
moment. A més, l’empresa assumeix 

la recollida del cartró comercial a 
domicili, fins ara, en mans d E P  i, 
davant l’èxit de la iniciativa, es pas-
sarà de dos dies de recollida d’aquest 

cartró que saturava els contenidors 
a tres.
L’entrada en vigor del contracte tanca 
un treball de mesos des de l’Àrea de 
Medi Ambient. Per al regidor que 
ha encapçalat aquest procés des de 
l’Àrea d’Urbanisme, Pep Val, «es 
tracta del contracte més important de 
l’Ajuntament de Paiporta, un treball 
magnífic de l equip t cnic de edi 
Ambient que ha cristal·litzat en uns 
plecs beneficiosos per a la ciutadania 
i per a la sostenibilitat».
Val ha afegit que «s’incrementarà 
exponencialment la capacitat i l efi-
ciència del reciclatge de residus en la 
nostra localitat, la qual cosa contri-
buirà de manera decisiva en la lluita 

La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat conclou el procés de contractació de la 
recollida de RSU de Paiporta, que estarà enfocada principalment a l’increment del reciclatge

Cinc empreses varen 
optar al concurs, en 
un procés laboriós i 
transparent de l’Àrea 
de Medi ambient

Sostenibilitat i estalvi en el nou 
contracte de recollida de residus
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contra el canvi climàtic i suposa, a 
més, un estalvi anual important per 
als comptes públics amb una sèrie 
de millores que la ciutadania notarà 
de manera gradual en les pròximes 
setmanes i mesos».

Estalvi anual
El nou contracte de recollida de 
residus de Paiporta suposa un estalvi 
respecte de l’anterior de 76.800 
euros, és a dir, dels 755.000 euros 
anuals d’abans als 678.000 actuals, 
un 10% menys. Per aquest preu, la 
nova empresa doblarà la capacitat 
de recollida, és a dir, es passarà de 
539 contenidors de deixalles de 1.000 
litres, amb un total de 539.000 litres 
de capacitat total, a 650 contenidors 

(entre deixalles, orgànic i soterrats) i 
1.030.000 litres de capacitat.
Tots els contenidors, tant aquests 
com els verds i de residus orgànics, 
seran nous, més accessibles, amb 
sistemes per a facilitar el dipòsit a 
persones majors o amb diversitat 
funcional, i de càrrega lateral, per a 
millorar l efici ncia en la recollida. 
A més, el contracte inclourà el man-
teniment i la neteja dels contenidors 
soterrats, que no estaven contemplats 
en l’acord anterior.
Dins de les millores també s’inclou 
la dotació amb un camió més per a 
la recollida diària dels residus, i es 
passarà de dos camions de càrrega 
posterior a dos de càrrega lateral i un 
de càrrega posterior, el que incre-
mentarà notablement la freqüència 
de la recollida.
A més, el contracte també contempla 
un importantíssim increment en la 
neteja de contenidors, que passa de 
les sis voltes a l any que es feien fins 
ara a les 16 del nou conveni, és a dir, 
pràcticament es multiplicarà per tres 
aquesta labor, que correrà a càrrec 
de l’empresa adjudicatària.

La fracció 
orgànica, a 
la primavera

El nou contracte de recollida de 
residus contempla, a més, la in-
troducció de la fracció orgànica o 
el contenidor marró a partir de la 
primavera de 2022. L’Ajuntament 
iniciarà en breu una campanya de 
sensibilització sobre el reciclatge 
d’aquest i de la resta de residus, 
amb el repartiment porta a porta 
de 9.000 poals, treball que també 
realitzarà l’empresa adjudica-
tària. Tindrà un pes important el 
treball a peu de carrer i amb els 
centres educatius de la localitat.
«La fracció orgànica és un repte 
col·lectiu per a tota la ciutadania 
de Paiporta, una obligació que 
afrontem amb totes les forces 
i amb la il·lusió de continuar 
avançant en l efici ncia del reci-
clatge com un dels elements clau 
per a reduir l’impacte de l’acció 
humana sobre el medi ambient», 
a afirmat el regidor, Pep al. 

Val ha conclòs que «el nou 
contracte anirà acompanyat de 
campanyes informatives i de 
sensibilització que sufragarà 
l’empresa concessionària com a 
part dels plecs, i que aniran enfo-
cades a recordar a la ciutadania 
la importància del reciclatge, el 
que es pot i no es pot tirar a cada 
contenidor i també l’arribada a 
Paiporta del contenidor marró de 
la fracció orgànica». 

Per al regidor que ha 
pilotat el procés, Pep 
al, l’objectiu final 

és lluitar contra el 
canvi climàtic” 

Paiporta afronta el repte de 
l’arribada del contenidor 
marró en pocs mesos
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Agenda Jove, l’oci lúdic i 
educatiu de Paiporta
La roda del Centre Jove de Paiporta 
no para i, aquest Nadal, la Regidoria 
de Joventut ofereix alternatives lúdi-
ques i educatives per a la ciutadania 
paiportina a partir de 12 anys. Entre 
els dies 27 i 30 de desembre, l’oferta 
se centra en el Nadal Jove, amb 
activitats per a tots els gustos i pre-
ferències. Com és habitual, l’oferta 
és gratuïta i cal inscripció prèvia al 
web paiporta.es/agendajove.
Les activitats estaran repartides en 
tres grans grups: D’una banda, als 
matins (d’11:00 a 14:00 hores), hi 
haurà la ’Setmana freak’, amb tallers 
de rol, manga, jocs de taula i scape 

room, i la ‘Setmana Inquieta’, amb 
running, calistènia, dansa oriental o 
street dance. 
De vesprada, entre les 16:30 i les 
19:00 hores, les opcions són ‘just 
dance’, ‘slackline’ i risoteràpia en les 
‘Vesprades sense fred’. 
El Nadal Jove succeeix a l’Agenda 
Jove de Tardor, que va comptar amb 
activitats tan espectaculars com el 
taller de ‘lightpainting’, la dansa 
aèria o el ‘parkour’. I molt prompte 
arribarà la programació de l’Agen-
da Jove d’Hivern, que tornarà a 
sorprendre amb noves propostes i 
idees. 

La reestructuració del govern de Pai-
porta ha motivat l’entrada de Laura 
Jiménez en la Regidoria de Joventut. 
Jiménez entra al Grup Municipal 
Compromís per Paiporta en substitu-
ció d’Isabel Martín, que va renunciar 
a la seua acta a l’octubre.

Laura Jiménez, 
nova regidora de 
Joventut

El Centre Jove de Paiporta ha oferit 
els últims mesos el programa In-
quiet, un ampli ventall d’activitats 
esportives i d’arts escèniques gra-
tuïtes per a persones joves entre 12 
i 18 anys. Les opcions d’Inquiet 2.0, 
la segona edició d’aquest programa, 
han sigut múltiples: Dansa aèria, 
parkour, improvisació teatral, GAP 
(Glutis, Abdominals i Cames), entre-
nament ‘runner’ i zumba. 
Aquestes accions estan encaminades 
a recuperar la pràctica esportiva 
entre la gent jove que, d’acord amb 
alguns estudis, havia abandonat 
massivament els esports arran de 
les restriccions per la pandèmia. En 
aquesta línia, la Regidoria de Joven-
tut continuarà promovent-les. 

L’alternativa per 
a la joventut 
inquieta

El Centre Jove programa activitats específiques de Nadal i prepara noves 
activitats per a l’hivern, després de l’èxit de les de tardor
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Benestar 
Social triplica 
les ajudes 
d’emergència 
en pandèmia
L’Ajuntament de Paiporta atorgarà 
enguany més de 537.000 euros en ajudes 
d’emergència, el pressupost més alt de la 
història, que s’ha triplicat respecte al de 
2014, últim del govern anterior, quan es 
varen destinar 159.735 euros.

L’Ajuntament 
paga les factures 
en 8 dies

El regidor d’Hisenda i Administració 
General de Paiporta, Pep Val, va do-
nar compte en l’últim ple del Període 
mitjà de pagament a proveïdors, és 
a dir, el temps que tarda l’Ajunta-
ment en pagar les factures. L’agregat 
entre el consistori i ESPAI és de 8,77 
dies, una xifra que indica el bon 
funcionament de les diferents àrees 
municipals a l’hora de fer front a les 
seues obligacions amb les empreses 
proveïdores. La bona marxa es man-
t , fins i tot, en poca estival. 

L’informe del tercer trimestre 
confirma el bon funcionament 
econòmic del consistori

Per al regidor de Benestar Social, 
Rafa Gadea, «aquestes xifres refren-
den l’aposta decidida del govern de 
Paiporta de pal·liar els efectes econò-
mics de la pandèmia, de no deixar-se 
ningú enrere, de rescatar aquelles 
persones que s’han vist més afecta-
des per les conseqüències econòmi-
ques de les restriccions, i aquesta és 
una aposta que es manté enguany, i 
que continuarà en el futur».
Gadea ha afegit que «aquesta mo-
bilització de fons sense precedents 
sols és possible amb la iniciativa 
política de l’equip de govern, i amb 

el treball i compromís de les treballa-
dores i treballadors de l’Ajuntament, 
que han sigut capaços de donar 
curs en temps rècord a ajudes molt 
necessàries per a les persones en 
situació de vulnerabilitat».
Respecte del tipus d’ajudes que 
s’han prestat al 2021, i a falta de 
pocs dies per a tancar l’exercici, la 
major part de les 588 atorgades co-
rresponen a la renda bàsica munici-
pal, seguida de les transferències per 
a l’ús habitual de vivenda i submi-
nistraments, ajudes per a l’escoleta, 
necessitats bàsiques d’alimentació, 

lloguer i hipoteques, programes d’in-
tervenció i altres despeses urgents.
Aquestes transferències han ajudat a 
la ciutadania en situació més vulne-
rable a fer front als efectes econò-
mics de les restriccions sanitàries, i 
se sumen a forts increments en les 
dotacions dels convenis amb les en-
titats del tercer sector, com Cáritas 
o Creu Roja, pujades que ja es varen 
fer efectives al 2020, i que s’han 
mantingut enguany i continuaran al 
2022. L’Àrea de Benestar Social tam-
bé ha reduït un 86% la llista d’espera 
en els tràmits de dependència. 

Pep Val, nou 
regidor d’Hisenda  
de Paiporta
La Regidoria d’Hisenda i Adminis-
tració General de l’Ajuntament de 
Paiporta té nou titular. Es tracta de 
Pep Val, qui ha sigut des de 2015 re-
gidor d’Urbanisme, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, cartera des de la qual 
ha impulsat polítiques de millora de 
l’entorn urbà, d’accessibilitat, de 
sostenibilitat i encaminades a frenar 
els efectes del canvi climàtic. Amb 
una ampla experiència en la corpo-
ració, primer en l’oposició i després 
en el govern, Val continuarà posant 
en pràctica polítiques encaminadas 
a l’optimització i la transparència en 
els  comptes públics. 
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L’Ajuntament de Paiporta millora la 
connectivitat de la Llar de la Tercera Edat

L’Ajuntament de Paiporta ha rea-
litzat uns treballs de millora de la 
xarxa de connexió a Internet de la 
Llar de la Tercera Edat.
L’àrea d’Innovació ha sigut l’enca-
rregada de fer una sèrie de millo-
res en matèria de connectivitat, 
amb una adequació electrònica i 
de les comunicacions a través d’un 
rack de comunicació.
Els treballs de millora inclouen la 
instal·lació de cable per a connec-
tar-se a Internet a la primera i se-
gona planta, fins ara sense senyal 
de xarxa, amb dos punts d’accés 

ifi.
La regidora d’Innovació, Mª Jesús 
López, i el regidor de Benestar So-
cial, Rafa Gadea, han estat visitant 
el desenvolupament de les obres 
acompanyats pel president de l s-
sociació Democràtica de Jubilats 
i Pensionistes de Paiporta, Ángel 
Redondo.

Paiporta reprén el seu 
Consell de Policia Local
Paiporta ha représ el seu Consell 
de Policia Local, òrgan de gestió i 
mediació de l’activitat de la Policia 
local.
L’alcaldessa, Maribel Albalat, ha 
aprofitat l encontre per a agrair 
a tots els membres del cos el seu 
treball i dedicació cap a Paiporta i 
la seua ciutadania. Desenvolupeu 
una tasca molt important. Especial-
ment en aquests temps Covid esteu 
mostrant la vostra millor versió i 
esperem que amb la reactivació del 
Consell puguem millorar tant les 
qüestions del vostre dia a dia com 
dels serveis que es presta a la pobla-
ció paiportina”.

La trobada ha servit per a establir 
les bases del reglament que regirà el 
funcionament del Consell, format per 
l’alcaldessa, Maribel Albalat; el regi-
dor d’Interior, Vicent Císcar; el cap 
de Policia Local de Paiporta i agents 
del cos proposats per les organitza-
cions sindicals.
Al Consell es dirimiran qüestions 
relatives a la seguretat ciutadana 
de paiportins i paiportines i del dia 
a dia dels serveis realitzats al poble, 
així com relatives al funcionament 
intern d’aquest cos (permisos, con-
decoracions, llocs de segona activi-
tat, etc.).

L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Al-
balat, ha visitat a la veïna més longe-
va de Paiporta. Es tracta de Carmen 

as C olvi, de  anys, que arriba-
va a aquest dígit tan significatiu el 
16 d’octubre.
Coincidint amb la data de celebra-
ció del seu aniversari l’alcaldessa 
de Paiporta, en representació del 
municipi, li feia entrega d’un ram de 

ors per ser la ve na empadronada a 
Paiporta amb més edat.

Paiporta 
reconeix a la 
seua veïna més 
longeva
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Tercera edició 
de la Gala 
Somos Súper
L’Auditori Municipal de Paiporta ha 
acollit la tercera edició de la gala 
Somos Súper, iniciativa organitzada 
en col·laboració entre la Regidoria 
de Participació Ciutadana i la Fun-
dació Horta Sud per a reconéixer la 
labor en favor del bé comú del teixit 
associatiu local.
Sis entitats han sigut les encarre-
gades de protagonitzar la jornada 
d’homenatge i reconeixement: 
Manos Unidas, Grup de Danses Sant 
Roc, Paiporta Bàsquet Club, Club de 
Patinatge Artístic Paiporta, Clavaris 
del Crist i la Banda Primitiva foren 
les associacions premiades.

a campanya omos per t  conti-
nuïtat a través dels vídeos de les as-
sociacions a paiporta.es/somossuper.

Participació presenta a les 
associacions el nou Pla 
d’Impuls al Teixit Associatiu

Presentació del 
llibre del II Premi 
d’Estudis Locals
La Biblioteca Pública de Paiporta 
ha acollit la presentació del treball 
guanyador de la  edició del Premi 
d’Estudis Locals de Paiporta. Es 
tracta de la investigació realitza-
da per Rubén García Albalat que 
ha donat com a resultat el llibre 
‘L’arribada de la industrialització. El 
ferrocarril a Paiporta’.
Així mateix, la tercera edició del 
Premi d’Estudis Locals ja té guan-
yador, el fot graf paiportí icent 
Pascual, amb un treball sobre els 
fumerals i ‘Els Ambrosios’.

La Regidoria de Participació Ciuta-
dana ha presentat el Pla d’Impuls al 
Teixit Associatiu.
Amb l’objectiu d’enfortir el teixit 
associatiu local, el Pla incorpora un 
compendi d’actuacions que inclou 
la posada en marxa del nou Portal 
d’Associacions. A través d’aquest web 
les associacions paiportines no només 
podran compartir les seues dades de 
contacte, sinó també les seues imat-
ges, esdeveniments o la seua agenda.
Una altra ferramenta molt impor-
tant són les noves subvencions per a 
reactivar la seua activitat després de 

la pand mia, destinant fins a .  
euros del pressupost de l’àrea.
Així mateix, l’àrea ha realitzat un 
estudi d’impacte socioeconòmic per 
conéixer l’estat del teixit associatiu 
paiportí després de la pandèmia.
Entre les xifres de l’estudi es mostra 
que Paiporta compta amb 133 asso-
ciacions en el seu registre municipal 
que representen a 9.000 persones 
associades, més d’un 35% de paipor-
tins i paiportines. A més, són motor 
d’impuls econòmic, que generen 77 
llocs de treball i fan més de 1.500 
activitats a l any.

Les associacions 
es formen en 
xarxes socials
El Centre de Formació de Persones 
Adultes ha acollit un taller de xarxes 
socials per a associacions organitzat 
per la Regidoria de Participació.
L’objectiu ha estat donar a conéixer a 
les entitats paiportines les diferents 
possibilitats que hi ofereixen. 
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Recomanacions de lectura
Biblioteca Pública María Moliner Ruiz

PROHIBIDO NACER
Trevor Noah

VIAJE AL FIN DEL 
MUNDO CON RATÓN
Frank Viva

NADA
Claudio Stassi

DESFEM
Dani Miquel

EL ÚNICO INDIO 
BUENO
Stephen Graham Jones

INTRÈPIDES
Pénélope Bagieu

PARAÍSO
Abdulrazak Gurnah

HISTORIA 
ILUSTRADA DE 
LOS OVNIS
Adam Allsuch

FILLS DE LA FAM 
Lourdes Boïgues

SUPREMAS, 
CHICAS 
MITOLÓGICAS
Xan Eguía

JA ESTEM MORTS, 
AMOR
Xavier Aliaga

NO HI HAVIA A 
VALÈNCIA
Mercè Climent

de 9.00 a 00.00 h 
 de dilluns a divendres

Per a majors de 16 anys
Tancat els dies: 
- 24, 25 i 31 de desembre 
- 1 i 6 de gener

         ampliacio
     horari
Biblioteca

de la

especial 
ESTUDIANTS

del 20 de desembre
  al 28 de gener

infantil/juvenil

A NADAL UN PAS DE PARDALDani Miquel

CD
 r

ec
om
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at
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Naix la primera Comunitat 
Energètica Local de Paiporta 

Després de diversos tallers i xarra-
des al llarg dels últims tres mesos, 
la Comunitat Energètica Local 
(CEL) de Paiporta està a punt de 
veure la llum. Més de 100 perso-
nes han participat en la formació, 
a càrrec de Sapiens Energia, sobre 
efici ncia i gestió energ tica, auto-
consum i comunitats energètiques. 
Aquestes comunitats són, segons 
marca la Unió Europea, claus en el 
desenvolupament sostenible i res-
pectuós amb el medi ambient.
Les CEL són grups d’usuaris i 
usuàries d’electricitat que s’uneixen 
per a promoure la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques (o 
altres fonts d’energia renovables) 
en espais públics. Aquestes plaques 
proveeixen la comunitat d’energia 
amb una millora en l efici ncia en la 
producció i un estalvi important en 
la despesa de la factura elèctrica, 
que pot arribar a baixar un 30%. 
Les primeres plaques de la CEL de 
Paiporta en seran 300, i se situa-
ran al CEIP Ausiàs March. Podran 
proveir 90 famílies i negocis en 
500 metres a la redona gràcies als 
121,50 kWp que produiran. La Regi-
doria de Medi Ambient estendrà el 
model a altres zones en els pròxims 

mesos, amb més plaques en altres 
emplaçaments públics.
Després del procés de co-creació i 
co-disseny, la fòrmula legal tria-
da per les persones interessades 
ha sigut la d’una associació sense 
ànim de lucre. En l’actualitat, les 
persones que en formen part estan 
elaborant els estatuts de l’associa-
ció, que es debatran en l’assemblea 
constituent, prevista en breu. Tota 
la informació de la CEL de Paiporta 
es troba al web paiporta.es/comu-
nitatenergetica i l’adreça de correu 
comunitatenergeticapaiporta@gmail.
com.

Més de 100 persones han participat en les xarrades i els tallers de formació sobre eficiència energètica i autoconsum en el procés de 
creació de la CEL de Paiporta, que s’abastirà de les 300 plaques solars que s’instal·laran al CEIP Ausiàs March

El veïnat elabora, en un procés de co-creació i co-disseny promogut per l’Ajuntament i l’IVACE, l’entitat que 
gestionarà l’energia que generen les plaques solars fotovoltaiques del CEIP Ausiàs March. La forma legal 
elegida és la d’una associació sense ànim de lucre, oberta a la ciutadania, que es constituirà en breu.

Paiporta ha sigut una de les primeres 
localitats en sumar-se a la constitució 
de Comunitats Energètiques Locals 
(CEL) al País Valencià. De fet, forma 
part del grup pioner de 30 municipis 
en avançar en un camí que hauran de 

recórrer tots els pobles i ciutats valen-
cianes abans de 2030, d’acord amb la 
intenció de la Conselleria d’Economia 
Sostenible i l’Institut Valencià de Com-
petitivitat Empresarial (IVACE). Amb 
la constitució i la posada en marxa de 
la CEL de Paiporta, s’encetarà un can-
vi del rol de la ciutadania, que passarà 
de consumidora a prosumidora, és a 
dir, consumirà l’energia que ella ma-
teixa produeix, amb menor dependèn-
cia de les grans corporacions i, a més, 
de manera sostenible. 

Pioners en 
un procés 
imparable
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Durant la pandèmia, el paper del co-
merç local ha sigut essencial. “Molta 
gent ha descobert que l’oferta a Pai-
porta és molt ampla, han entés que, 
sense moure’s, baix de casa mateix, 
es pot trobar de tot”, explica Silvia 
Muñoz, gerent de l’Associació de 
Comerç de Paiporta. Molts comerços 
han sumat nova clientela durant 
els últims mesos. Dels 41 associats 
i associades, “ningun ha hagut de 
tancar, gràcies sobretot a les ajudes 
de l’Ajuntament, Generalitat i go-
vern central, i m’atreviria a dir que 
ningun comerç paiportí ha hagut de 
tancar i, si ho ha fet, haurà sigut per 
problemes estructurals anteriors”, 
continua Muñoz. I això ha sigut “grà-
cies a les ajudes i a la clientela, que 
ha descobert un comerç sobre el que 
tenia prejudicis, o que no coneixia”, 
conclou Muñoz.
Però el comerç local ha estat, està i 
estarà a l’abast de la ciutadania, al 
peu del canó, sense tributar en para-

disos fiscals, com sí que fan algunes 
grans superfícies i plataformes de 
venda en línia. Colze a colze amb la 
ciutadania per a la creació de llocs 
de treball de qualitat i que els ingre-
sos que genera es reinvertisquen i es 
queden a Paiporta.

“L’associació és unitat, és anar totes i 
tots a una, tant per a realitzar activi-
tats de promoció i formació com per 
a tindre una veu única davant de les 
institucions”, explica la presidenta, 
Flor Miretti. L’entitat és la veu dels i 
les comerciants en el Consell Local 
de Comerç, i s’ha adherit recentment 

a Confecomerç CV, la confederació 
d’associacions de comerç local de 
tota la Comunitat Valenciana. 
Gràcies a aquesta adhesió, s’han in-
crementat les campanyes i els recur-
sos formatius per als socis i sòcies. 
Qualsevol persona que tinga un 
negoci local i es vulga sumar, ha 
de visitar el web de l’entitat (www.
asociacioncomerciopaiporta.com), o 
b  contactar amb els seus perfils en 
xarxes socials. És un procediment 
senzill i els beneficis en formació, 
fins i tot personalitzada per a cada 
negoci, són immediats.
El comerç de Paiporta afronta el 
futur amb optimisme i grans reptes, 
com el de conscienciar a la ciutada-
nia de la seua importància, espe-
cialment, amb la gent jove. Molts 
comerços ja han donat el salt digital. 
Saben que són l’alternativa sosteni-
ble que m s beneficis aporta a Pai-
porta en el seu conjunt, que manté 
vius cada barris i cada carrer. 

Associació de Comerç de Paiporta, 
la unió fa la força
L’any 1984, alguns comerços de Paiporta es varen associar per a fer front a la instal·lació del 
primer supermercat a la localitat. D’aquell impuls naix l’Associació de Comerç, que agrupa desenes 
de negocis locals, els forma i els dona veu per a anar superant reptes com la digitalització o la 
competència deslleial de les grans superfícies i plataformes de venda en línia. 

Durant la 
pandèmia, el 
comerç local 
ha sumat nova 
clientela

Paiporta s’associa



>> Paiporta <<28 |

Colla de Lletres. La Biblioteca Pública de Paiporta 
reprén enguany les seues activitats d’animació lectora. 
Entre d’elles, les sessions de contes i cançons per a me-
nuts i menudes amb la Colla de Lletres.

XIV edició del Premi Carolina Planells. Cultura ha fet 
públics els noms guanyadors del certamen de narrativa curta 
contra la violència de gènere. El paiportí Josep Genís ha guan-
yat l’edició d’enguany en adults amb ‘El conte de la ceba’.

Nou taller d’alfabetització digital. El Centre de Forma-
ció de Persones Adultes inicia enguany una formació trimes-
tral per a acostar la nova realitat digital a la ciutadania.

La Finestra de Paiporta

Teatre en anglés per a escolars. L’Auditori Municipal ha acollit 
novament la seua cita tradicional amb la cultura i la formació 
amb l’obra de teatre en anglés per a escolars ‘Magical Matilda’.

Pèrgola renovada. La Regidoria d’Urbanisme ha renovat 
la pèrgola de la plaça Casota, que patia desperfectes pel 
pas del temps, amb una inversió d’11.555,55 euros. 

Contra els abusos a menors. L’Ajuntament va acollir 
la concentració pel Dia de la Prevenció de l’Abús Sexual 
Infantil, el 19 de novembre, junt a l’associació ACASI. 

Pau Alabau, subcampió d’Espanya. El paiportí, de 
17 anys, es va proclamar subcampió en la prova nacio-
nal de paratriatló celebrada a Pontevedra a l’octubre. 

Nou paviment. La Regidoria d’Urbanisme ha canviat els 
82 metres quadrats de paviment de seguretat dels jocs 
infantils de la Plaça Major. 
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Reunió  amb el nou Tinent Comandant de la Guàrdia Ci-
vil. L’alcaldessa, Maribel Albalat, i el regidor d’Interior, Vicent 
Císcar, han rebut a l’Ajuntament al nou Tinent Comandant del 
lloc de la Guàrdia Civil de Paiporta, Juan Gabriel García Cano.

10 anys de l’IES Andreu Alfaro. El Museu de la Rajoleria 
inaugurava la temporada amb l’exposició que repassa els 10 
anys de trajectòria d’aquest centre educatiu a través de l’art.

Taller nadalenc al Museu. El Museu de la Rajoleria ha 
acollit un taller per a escolars on xiquets i xiquetes han 
aprés a fer mòbils ceràmics amb motius nadalencs.

 ‘50 anys fent HARCA’. Els escolars paiportins han aprés 
a dibuixar amb el taller paral·lel a la mostra retrospectiva 
’50 anys fent HARCA’, amb l’ajuda del mateix dibuixant.

‘Marató al col·le’. L’alumnat del CEIP L’Horta ha pres 
part en la iniciativa que pretén dinamitzar els centres 
d’educació Infantil i Primària entorn al món del ‘running’.

Ubicació tradicional. Amb la relaxació de les mesures sa-
nitàries, el mercat no sedentari o ambulant ha recuperat la 
seua ubicació tradicional, a l’entorn de la plaça Cervantes.

Nerea Portillo, plata nacional. La taekwondista del 
Club Deportivo PIAAM Paiporta, Nerea Portillo, es va pro-
clamar subcampiona d’Espanya júnior a Cartagena.

Lliga nacional. El Club de Patinatge de Velocitat va 
organitzar una jornada de la Lliga Nacional a la pista de 
Paiporta, on es reuniren 20 clubs de tota Espanya, i desta-
caren patinadores com Eva, Cynthia, Andrea, Lucía i Alba. 
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Invirtiendo en las personas

Han passat sis anys des del canvi de 
govern a Paiporta i, en tot este temps, 
Compromís ha sigut la força decisi-
va per a convertir el nostre poble en 
referent de bona gestió, transparència i 
polítiques mediambientals. Volem apro-
fi tar este espai per a avançar cinc línies 
mestres que guiaran la nostra acció 
de Govern per a la Paiporta del futur.

En primer lloc, necessitem una Pai-
porta més sostenible, que impulse 
mesures com la primera Comunitat 
Energètica Local, que anirà seguida 
d’altres. L’autoconsum energètic i 
l’energia solar fotovoltaica produïda i 
consumida en comunitat és clau per a 
reduir l’impacte sobre el medi ambient.

En este sentit, apostem per la mobi-
litat sostenible, els carrils bici i la 
millora del transport públic. Les 
obres en l’estació de Metrovalència i la 
inclusió de Paiporta en la Zona A, acon-
seguides gràcies a les nostres gestions 
davant de FGV, han d’anar unides a la 
tornada de les freqüències pre-pandè-
mia. És inadmissible que es retallen 

trens quan la situació sanitària i me-
diambiental recomana just el contrari.

En segon lloc, volem una Paiporta 
inclusiva, on ningú es quede en-
rere. Hi ha dos maneres d’eixir d’una 
crisi: La de 2008, aplicada pel PP, amb 
retallades i un atur disparat al 30% 
i 3.000 persones baix el mandat de 
Vicente Ibor; i la nostra proposta, amb 
un desplegament de mitjans econòmics 
i socials sense precedents, més ajudes 
d’emergència i transferències a empre-
ses que superaran enguany els 700.000 
euros. Hui, l’atur s’ha reduït un 30% al 
nostre poble respecte de l’època del PP. 

En tercer lloc, Paiporta ha de lliu-
rar-se de la violència masclista. Hi 
ha desenes de paiportines amb mesu-
res de protecció davant dels seus mal-
tractadors. Per això, continuarem apli-
cant polítiques valentes per la igualtat 
real. Front al negacionisme de la 
violència de gènere, ni un pas enrere!

Paiporta ha de ser, en quart lloc, una 
ciutat educativa que aposte per la 

salut mental i física de la ciutada-
nia. Ampliarem la programació del 
Centre Jove i practicarem polítiques 
preventives de salut comunitària amb 
programes per a l’envelliment actiu 
o front a la Soledat No Desitjada.

Somiem una Paiporta millor. Te-
nim la capacitat i les ferramen-
tes per a aconseguir-la. Per això 
treballem en plans municipals 
d’agenda urbana i mediambiental, 
inclusió social, salut, igualtat i pre-
venció de conductes addictives. 

I en cinqué lloc, volem una Paiporta 
amb més serveis i equipaments. 
A la inversió de 18 milions en cen-
tres educatius del Pla Edifi cant 
se suma el Centre de Dia de Vil·la 
Amparo. i també la zona esportiva 
amb pavelló i pista d’atletisme, una 
demanda històrica dels clubs paipor-
tins per a la qual ja hi ha resposta.

Bones festes!

Compromís per Paiporta

Emplear dinero público en obras, 
dotaciones y servicios necesarios no es 
hacer gasto; es invertir en las per-
sonas, en los miles de paiportinos 
y paiportinas para los que gober-
namos y de cuyo día a día en Paiporta 
queremos hacer un lugar mejor.
  
Invertir en obras como la nueva rotonda 
de la CV-406 que comunica Paiporta 
con Picanya, o en el nuevo paso inferior 
de nuestra parada de Metrovalencia es 
actuar para garantizar la seguridad 
de nuestros vecinos y vecinas. 

También invertimos en Educación 
en mayúsculas, con los tres Planes 
Edifi cant proyectados para Paiporta, 
el primero de los cuales, el del CEIP 
Jaume I, muy pronto verá el inicio 
de las obras. Además, mejoramos 
las obras proyectadas invirtiendo 
medio millón de euros para ampliar 
la parcela del nuevo CEIP L’Horta.
Otra inversión en infraestructuras 
para mejorar la calidad de vida 

de las personas, especialmente de 
aquellas que más lo necesitan y más 
vulnerables, es en la rehabilitación de 
Villa Amparo para su conversión en un 
centro de día. Paiporta verá muy pronto 
hecha realidad una reivindicación histó-
rica, que el Partido Socialista ya llevaba 
en su programa electoral en 2015, que 
nuestro pueblo y su gente tanto merece. 

No podemos ni debemos olvidar que 
todas estas mejoras y proyectos de 
futuro para una mejor Paiporta son 
un hecho gracias también al trabajo 
coordinado y en colaboración las 
administraciones públicas auto-
nómicas y provinciales, Generalitat 
y Diputación, que nos dan las herra-
mientas y facilitan los mecanismos 
para hacer efectivos nuestros deseos 
de hacer de Paiporta un lugar mejor. 

No queremos dejar pasar la oportu-
nidad que nos brinda esta página de 
opinión para recordar a todos y todas 
que, pese a la gran mejora de la situa-

ción sanitaria en nuestro país, con un 
83% de la población vacunada y con 
parte de la población recibiendo ya 
la tercera dosis, continuamos vi-
viendo en una situación de pan-
demia, conviviendo con el Covid-19. 

Especialmente ahora que llegan 
fechas navideñas, y que es momento 
de reunirse con familia y amistades, 
debemos estar más vigilantes que 
nunca, seguir las medidas básicas 
de protección (ventilación, mascarilla 
y distancia de seguridad) y hacer un 
auto seguimiento de la sintomatología 
que podamos estar experimentando, 
recurriendo si fuera necesario a los 
test farmacéuticos de antígenos.

Con el deseo de que podamos dis-
frutar de una Navidad sin sobresal-
tos, en compañía de nuestros seres 
queridos, desde el Grupo Municipal 
Socialista os deseamos unas Feli-
ces Fiestas y un próspero 2022.

Cinc línies mestres per a Paiporta

Pep Val
paiporta@compromis.net

Contacta amb el portaveu del grup

Vicent Císcar
vicentciscar@paiporta.es

Contacta amb el portaveu del grup
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Un gobierno a contracorriente
Desgraciadamente el cambio en el sillón 
de la Alcaldía de Paiporta en virtud del 
pacto del PSPV con COMPROMIS no ha 
implicado ningún cambio sustancial en 
las políticas extremistas y sectarias de 
esta coalición radical. Siguen imponien-
do su ideología exclusiva olvidándose 
de todos aquellos ciudadanos, cada vez 
más, que lo que pretenden de su Ayun-
tamiento es que resuelva sus problemas 
cotidianos, mantenga la limpieza de las 
calles, cuide las zonas verdes,  y sobre 
todo les bajen unos impuestos locales 
que asfi xian a las familias de Paiporta.

Algo habrá de podrido en la coalición de 
gobierno actual cuando en Compromis se 
han sucedido tantas dimisiones y renun-
cias que para ocupar los seis concejales 
que obtuvieron en las urnas ha tenido que 
entrar la candidata que ocupaba el núme-
ro quince. La exalcaldesa Isabel Martín 
dimitió de todos sus cargos sin ni siquiera 
acudir al Pleno a explicar los motivos de 
su vergonzosa huida, ha dimitido de todas 
sus responsabilidades en el Ayuntamiento 
y en su partido, al que critica abiertamen-
te a través de las redes sociales, y todo 
ocultando que se enfrenta a un juicio 
por prevaricación medioambiental por 
su negligente gestión. No olvidemos que 

la exconcejala Beatriz Jiménez ya había 
dimitido por el mero hecho de que el 
enchufe que consiguió en el Ayuntamien-
to de Valencia como asesora a dedo del 
alcalde de Compromís Ribó le resultaba 
más benefi cioso económicamente que 
trabajar para su pueblo, la izquierda nos 
tiene acostumbrados a estas decisiones 
que solo pretenden el lucro personal de 
sus cargos a dedo y que lo ponen por 
encima de cualquier otra consideración, 
¡Vaya manera de rescatar a las personas!.

Entretanto la alcaldesa Albalat, segura-
mente en línea con su hermano Albalat 
que encabezó la lista de Podemos, sigue 
manteniendo un pacto de gobierno 
incompatible con el sentido común, con 
la moderación y con la efi cacia en la 
gestión. Recientemente tuvo que usar su 
voto de calidad para romper un empate 
y evitar que el Pleno del Ayuntamiento 
de Paiporta concediera ayudas propues-
tas por el Partido Popular para que la 
educación de los niños de 0 a 3 años en 
Paiporta fuera gratuita. Da mucha pena 
que la alcaldesa, supuestamente de todos, 
niegue estas ayudas, aunque tenga que 
usar para ello el poder que le confi ere a 
su voto en el pleno un cargo para el que 
no fue nunca elegida por los ciudadanos, 

ya que la candidatura que ella encabe-
zó solo obtuvo cinco concejales de los 
veintiuno que tenemos en Paiporta.

Nuestra responsabilidad, como la candi-
datura más votada por nuestros vecinos, 
pasa por defender a todos aquellos que se 
han visto atacados por no coincidir ideoló-
gicamente con el gobierno radical y secta-
rio que tenemos, y lo haremos sin olvidar a 
nadie, tampoco a los que piensan diferente 
a nosotros, porque eso es lo que se debe 
hacer cuando se ostentan responsabili-
dades en política municipal. Seguiremos 
trabajando para que, de una vez por todas, 
se rebaje el IBI, el impuesto de circulación 
y el resto de los impuestos y tasas que de-
penden del Ayuntamiento, no tiene sentido 
que se presuma año tras año de remanen-
te y de superávit mientras no se invierte 
y se sigue exprimiendo los bolsillos de los 
paiportinos de una forma inaceptable.

En estas fechas tan entrañables para 
todos queremos desearles una FELIZ 
NAVIDAD, con la esperanza de que el 
próximo año sea la antesala del cam-
bio a la moderación y a la sensatez que 
tanto necesitamos para Paiporta.
Vicente Ibor Asensi
Grupo Popular

Una vez más volvemos a estar en 
esa época del año en la que hace-
mos balance de todo lo pasado, 
valoramos el presente y mira-
mos con optimismo al futuro.

A nivel político hemos tenido un pa-
sado marcado por la crispación, por 
el sectarismo, el partidismo e incluso 
por la sinrazón. Con un acto fi nal de 
desaparición que ni en los mejores 
espectáculos de magia. La opción 
política que nos ha representado en 
los últimos años, se encuentra, cual 
Rose DeWitt Bukater, cogida a la 
tabla mientras se hunde el titanic. 

Nos encontramos con un presente, en 
el que la opción que actualmente se 
encarga de la representación del go-
bierno municipal debe dejar de poner 
la excusa de que estaba coaccionada 
por sus socios de gobierno y asumir 
la responsabilidad de sus actos. 
Responsabilidad que, dicho sea 
de paso, siempre ha sido com-
partida y consensuada. 

Desde Ciudadanos hemos inten-
tado desde nuestra postura de 
partido de la oposición, dejarnos 
de grandilocuencias, y centrar-
nos en la política municipal. 

Centrarnos en la política municipal, 
patearnos las calles y preguntar a 
la gente. Solicitar el acondiciona-
miento de nuestro pésimo asfal-
tado y señalización, la mejora de 
una iluminación muy defi ciente en 
algunos tramos, falta de acuerdos 
con propietarios de solares para 
crear zonas de estacionamiento…
en defi nitiva, trabajar para el pue-
blo que para eso nos eligieron. 

Y ahora todos hemos de exigir bajar 
impuestos, estamos convencidos que 
se puede hacer, de nada sirve presu-
mir de un remanente positivo apar-
cado, remanente generado con los 
impuestos de todos los Paiportinos y 
que en estos momentos en donde las 
consecuencias las subidas de luz, ga-
solina, precariedad laboral, subida de 

cuota de autónomos…mas necesita-
mos la ayuda de nuestro Ayuntamien-
to, solo hace falta voluntad política. 

A todos/as, lo que continuáis en 
una situación de ERTE, o que 
simplemente no llegáis a fi n de 
mes por la salvaje subida de todo 
lo básico que necesitamos. 

En estos temas nos deberíamos 
centrar, en los verdaderos pro-
blemas de los Paiportinos y Pai-
portinas, de nuestros autónomos, 
de nuestro pequeño comercio, de 
nuestros polígonos industriales… 

Desde el grupo Municipal Ciuda-
danos Paiporta os deseamos unas 
fi estas tranquilas y en paz en com-
pañía de vuestros seres queridos.

Francisco Estellés García
Portavoz del 
Grupo Municipal 
Ciudadanos Paiporta

Feliz Navidad

Vicente Ibor
vicenteibor@paiporta.es

Contacta amb el portaveu del grup

Francisco Estellés
paiporta@ciudadanos-cs.org

Contacta amb el portaveu del grup



(preu: 3€)30
dijous

Circ
L’Auditori Municipal, 18 h
Tempus Magicus Circus

(preu: 3€)29
dimecres

L’Auditori Municipal, 18 h
Encanto

Cinema familiar

Plaça Major, 20 h.
Sant Silvestre solidaria

Inscripcions fins al 29 de desembre: mychip.es 
El dia 29 en línia de meta.
2 € · destinats a Creu Roja i Cáritas.

28
dimarts

Teatre musical infantil
L’Auditori Municipal, 18 h
El Reino del León

(preu: 3€)

Plaça Cervantes, 17 h.23
dijous

Jocs de fusta gegants per a tota la família 
i titelles que ens contaran un conte.

Xocolata i jocs gegants Compra als comerços adherits a la campanya 
i aconsegueix tiquets per a pujar gratuïtament.

del 27 al 30 de desembre

Trenet de Nadal 

de
se

m
br

e

Carter Reial
3i4 Porta la teua carta als Reis, de 17.30 a 20.30 h.

Dilluns dia 3: plaça Soliera
Dimarts dia 4: plaça Xúquer

dimecres

5
Cavalcada de Reis
Eixida 18 h: Santa Anna fins a L’Auditori.
Arribada 19 h: L’Auditori Municipal.
Recepció dels Reis i entrega d’un regalet.

ge
ne

r

Paiporta 
   2021

Betlem PLAYMOBIL
Exposició al hall de l’Auditori Municipal.

El Museu ix al carrer
Exposició “El Nadal a Paiporta”
Panells pels carrers del poble.




