
Butlletí 
d’Informació 
Municipal 
 nº 20 · març 
de 2022El nostre poble

Paiporta

Pressupost 2022: polítiques socials, 
creixement i lluita contra el canvi climàtic

Eva de Gascón, jove cineasta: “El 
cinema ha d’aportar reflexió”

Associació d’Alumnes del CFPA, 
vitalisme contagiós en l’edat adulta27124

HEM TORNAT!
Extra de Falles pàgines 13-19



Foto de portada: Crida Falles 2022
Edita: MI Ajuntament de Paiporta
Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona, s/n · CP 46200
Elabora: Departament de Comunicació
DL: V-4327-2007  Tiratge: 11.500 exemplars
Alcaldessa: Mª Isabel Albalat Asensi
www.paiporta.es - ajuntament@paiporta.es

Paiporta el nostre poble

L’ Auditori Municipal
96 129 45 59
auditori@paiporta.es
C/ Jaume I, 19

Poliesportiu
96 397 21 15
esports@paiporta.es
C/ Literat Azorín

CF de Persones Adultes
96 397 24 26 
dp.epa@paiporta.es
C/ López Trigo, s/n
CENTRE CULTURAL

Telèfons 
d’interés

Nou equip de Govern

pepval@paiporta.es

Pep Val

1er Tinent d’Alcaldia 
Hisenda i Administració 
General

alcaldessa@paiporta.es

Mª Isabel Albalat

Alcaldessa

olgasandros@paiporta.es

Olga Sandrós
Economia,
Ocupació i 
Comerç

esthertorrijos@paiporta.es

Esther Torrijos
Cultura, Festes,
Transparència, 
Comunicació i 
Participació Ciutadana

alejandrosanchez@paiporta.es

Alejandro Sánchez

mjesuslopez@paiporta.es

Mª Jesús López

Innovació i 
Atenció ciutadania

laurajimenez@paiporta.es

Laura Jiménez

Joventut

Centre de Salut
96 342 54 50
96 342 54 60
96 183 90 00

Piscina Coberta
96 397 98 54

CEIP Ausiàs March
96 120 68 3

IES Andreu Alfaro
96 120 60 35

Jutjat de Pau
96 397 12 22

Guàrdia Civil
96 397 32 48

Ecoparc
687 88 56 87

Aguas Potables
96 397 14 85

CEIP L’Horta
96 256 65 60

CEIP Jaume I
96 256 68 30

CEIP Rosa Serrano
96 120 58 30

CC La Inmaculada
96 397 11 53

IES La Sènia
96 120 59 55

Correus
96 397 09 87

Llar del Jubilat
96 397 10 07

CEIP Lluís Vives
96 256 52 30

Ajuntament
96 397 12 22
ajuntament@paiporta.es
C/ Mestre Músic Vicent Prats

Policia Local
96 118 20 07-900 122 092
policialocal@paiporta.es
Ctra. Benetússer, 7

96 397 12 22
unica@paiporta.es
C/ Mestre Músic Vicent Prats
AJUNTAMENT

Protecció Civil
96 397 64 82-652 843 137
protecciocivil@paiporta.es
C/ Doctor Fleming, 30

Museu de la Rajoleria
96 397 63 88
museu@paiporta.es
C/ Enrique Reig, 3

Biblioteca
96 397 15 33
biblioteca@paiporta.es
Pl. Església de Sant Jordi, 10
CENTRE CULTURAL

Agència de Col·locació
96 397 24 74
agenciacolocacion@paiporta.es
C/ Santa Anna, 35

Gabinet Psicopedagògic
96 397 12 22
dp.gabinet@paiporta.es
C/ València. Xalet de Catalá

ESPAI
96 195 01 85
espai@paiporta.es
C/ Convent, 43

vicentciscar@paiporta.es

Vicent Ciscar

2n Tinent d’Alcaldia
Interior i Personal

rafaelgadea@paiporta.es

Rafael Gadea

Benestar Social, Sanitat 
i Salut Pública

esthercoronado@paiporta.es

Esther Coronado

Igualtat

Educació

marianval@paiporta.es

Marian Val 

3a Tinent d’Alcaldia

Ambient i Esports



>> El nostre poble << | 3

Sumari
6 | El President Puig visita Paiporta per parlar d’Ocupació

9 | Economia executa el 99,6% de les ajudes del Pla Resistir 

10 | Deu anys de 

20 | AVIVA i Igualtat editen un calendari d’esportistes paiportines

22 | Descobrim: L’empoderament de la dona paiportina 

23 | Programació cultural a Paiporta per a 2022 

24 | L’esport paiportí celebrarà una gran trobada en primavera

25 | Aprovat el Pla de Prevenció d’Addiccions 2022-2025

28-29 |  imatges

30-31 | Opinió dels grups municipals

25

20

10

6

24

22



>> Paiporta <<4 |

El Ple de Paiporta ha aprovat el 
pressupost municipal per a 2022. 
Els comptes augmenten un 5,75% 
respecte l’any anterior i superen els 
18,5 milions d’euros, la xifra més 
elevada de la història. El regidor 
d’Hisenda i Administració General, 
Pep Val, ha defensat els comptes 
en nom de l’equip de govern, i ha 
sustentat el projecte en tres pilars 
fonamentals que guiaran l’acció 
municipal enguany: les polítiques 
socials, la reactivació econòmica i la 
lluita contra el canvi climàtic.
L’alcaldessa de Paiporta, Maribel 
Albalat, ha explicat que «és un pres-
supost molt equilibrat, incrementat 
gràcies a les aportacions d’altres 
administracions públiques i sense ha-
ver apujat impostos. Hem dotat nous 
projectes i propostes que aquest 
2022 seran una realitat. Especial 
menció mereix l’increment en Inno-
vació, àrea molt transversal i impor-
tant respecte al funcionament de 
l’Ajuntament, que augmenta un 95% 
respecte a l’any passat i que posarà 
al nostre Ajuntament al capdavant de 
les administracions locals, agilitzarà 
i facilitarà l’atenció ciutadana».
Per la seua banda, el regidor d’Hi-
senda i Administració General, 

d’«històric» per la quantia de recur-
sos, però també «pel moment en què 
arriba, ja que fa front als tres grans 
reptes que, com a administració 
pública, tenim per davant: l’aposta 
per polítiques de justícia social en 
l’època post-pandèmia, l’impuls al 
creixement econòmic per a eixir amb 
més força de la situació i la lluita 
contra el canvi climàtic com element 
transversal irrenunciable en totes les 
polítiques municipals». 
Els tres pilars que sustenten el pres-
supost municipal de Paiporta tenen 

la seua translació a xifres. En l’apar-
tat de polítiques socials, destaca 
l’augment en la partida de Benestar 
Social, d’un 13,6% respecte de 2021, 
i arriba als 543.000 euros, un 86% 
més que en l’exercici 2020. 

-
grames d’assistència, ajuda a domici-
li municipal, assessoria en habitatge, 
lluita contra la pobresa energètica 

i l’ampliació dels programes per a 
l’envelliment actiu, entre d’altres.
També en el capítol de protecció 
social, la Regidoria d’Educació incre-
menta el seu pressupost en 22.300 
euros, un 6,3% més que l’any ante-
rior, amb una aposta per la millora 
en el funcionament i les condicions 
dels centres i un increment impor-
tant en les subvencions al transport 
per a joves, que creixen un 80%. 
Les polítiques d’igualtat també 

als 73.000 euros, que permetran 
organitzar encara més activitats i 
programes de lluita contra la violèn-
cia masclista i de promoció de la 
igualtat. 
D’altra banda, la Regidoria de Joven-
tut veu incrementada la seua partida 
un 64,3% per a poder realitzar més 
activitats dirigides a joves, un dels 
sectors més castigats per la pandè-
mia, i la Regidoria de Cultura i Fes-
tes també augmenta 39,6% i arriba 
als 169.000 euros.

Impuls econòmic
En el capítol de la reactivació econò-
mica, el pressupost per a polítiques 
de dinamització del comerç local i fo-
ment de l’ocupació pugen un 26,3%, 

El pressupost municipal per a 2022 creix un 5,75 per cent i arriba als 18,5 milions d’euros, el més 
alt de la història, amb importants crescudes en les partides de Benestar Social, Igualtat, Ocupació i 
Comerç, Educació i Cultura i Festes

El regidor d’Hisenda, 

Polítiques socials, verdes i de 
reactivació de l’economia
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mentre que l’aposta per l’adminis-
tració electrònica en la Regidoria 
d’Innovació i Atenció Ciutadana creix 

L’empresa pública de serveis ESPAI 
rebrà 2,5 milions d’euros que es des-
tinaran, en bona part, a la contrac-
tació de més personal i d’augment 
de les jornades de treballadores i 
treballadors en  jornades parcials.
La lluita contra el canvi climàtic és 
l’altre pilar fonamental. Així, la Re-

gidoria d’Urbanisme, Medi Ambient 
i Sostenibilitat veu créixer el seu 
pressupost un 8,3%, pujada que és 
encara més notable si es té en comp-
te l’estalvi del 12,3% gràcies al nou 
contracte de recollida de residus. 
Altres aspectes a destacar són el 

aconseguida el 2017, i la congelació 
des de 2015 de tots els impostos, 
tributs i taxes municipals. 
En el capítol d’inversions, l’augment 
del pressupostés del 49%, el que 

amb actuacions destacades com la 
instal·lació de plaques solars foto-

l’aplicació del Pla de l’Arbrat i el Pla 
de Mobilitat Urbana Sostenible i el 
Pla d’Accessibilitat amb el rebaix de 
voreres i l’asfaltat de carrers.

inversions

Variació pressupost 2022

+5,75%
17.502.370,66 € > 18.509.279,49 €

PROTECCIÓ SOCIAL

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

+13,62%
Benestar Social, 
Sanitat i Salut

Deute >0€
Impostos congelats > des de 2015

+6,3%
Educació

+40%
Igualtat

+39,6%
Cultura i festes

+8,33%
Urbanisme, 
Medi Ambient
i Sostenibilitat

Subvencions

+49%
Inversions

+20,2%
Ocupació 
i Comerç

+37,8%
Espai

Modernització
i Atenció Ciutadana

2,5
milions

Instal·lació Ascensors
Escolarització infantil
Transport a joves

25.000€
20.000€
45.000€
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Puig presenta a Paiporta les 
dades de la recuperació de 
l’ocupació a la Comunitat
El president de la Generalitat Valen-
ciana, Ximo Puig, ha visitat Paiporta 
en la que ha sigut la primera visita 
institucional del màxim mandatari 
valencià a la localitat paiportina. 
El president, que ha estat acompanyat 
pel secretari autonòmic d’Ocupació, 
Enric Nomdedéu, i per la directora 
general d’Ocupació i Formació de 
Labora, Rocío Briones, ha sigut rebut 
per l’equip de govern municipal al 
saló de plens de l’Ajuntament, on ha 
signat en el llibre d’honor i ha mostrat 
el seu reconeixement cap “al poble 
treballador i honrat de Paiporta, al si 
de l’horta sud; una comarca on batega 
el cor dels valencians”.
Posteriorment, Puig ha visitat el 
Centre Municipal de Formació Ocu-

pacional, coincidint amb el dia en què 
s’han conegut les xifres de rècord 
històric a la Comunitat Valenciana, 
que tancava l’últim mes de l’any 2021 
amb 2.020.055 persones treballant al 
nostre territori. 
Així mateix, Puig ha ressaltat el tre-
ball conjunt de Labora i l’Ajuntament 
de Paiporta en favor de la creació 
d’ocupació. En aquest sentit, Labora 
ha concedit a programes d’ocupació 
desenvolupats per Paiporta en 2021 
ajudes per un import superior als tres 

293 persones. I des de 2015 han sigut 
més de 12 milions d’euros en ajudes 
els aportats per Labora a iniciatives 
de promoció de l’ocupació, que han 

La Policia Local de Paiporta ha tancat 
2021 amb 16.327 intervencions regis-
trades, el que suposa un increment del 
13,32% respecte a 2020. 
Entre les tasques realitzades, que assegu-
ren la protecció de la població paiportina, 
destaca la col·laboració amb l’administra-
ció de justícia, el control d’entrada i eixida 

de les escoles, millores d’ordenació del 
trànsit, prevenció de delictes o actuacions 
enfront la violència de gènere i delictes 
d’odi, amb 360 actuacions des d’agost i 115 
víctimes ateses. En aquesta problemàtica 
social tan greu, Policia Local exerceix un 
paper fonamental en la protecció de les 

Policia Local incrementa un 13,32% 
les seues intervencions

L’alcaldessa, Maribel Albalat, s’ha 
reunit  amb el síndic de la Séquia de 
Benàger i Faitanar, Francisco Alme-
nar, del Tribunal de les Aigües. 
La trobada s’emmarca dins d’una visi-
ta institucional per a establir lligams.

Reunió amb el 
Tribunal de les 
Aigües
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Nou semàfor entre 
San Juan de Ribera 
i carrer Albal 
L’Ajuntament de Paiporta ha ins-
tal·lat un nou semàfor que regula 
el trànsit de l’encreuament del ca-
rrer San Juan de Ribera i el carrer 
Albal.
Es tracta d’una actuació ne-
cessària, atenent a la seguretat 
vial i tenint en compte el trànsit 
continu de vehicles per aquesta 
zona, al costat d’un gran establi-
ment comercial. Així mateix, s’atén 
a una demanda del veïnat de la 
zona, solucionant un problema de 
seguretat vial, en un punt del tràn-
sit perillós, amb molta afluència, 
que posava en risc la seguretat de 
vianants i vehicles.

Paiporta aposta per 
l’energia neta amb un nou 
vehicle municipal elèctric

Policia Local 
imparteix xarrades 
contra el bullying als 
instituts paiportins 

La Policia Local de Paiporta ha 
impartit xarrades als instituts 
paiportins sobre el bullying, el 
cyberbullying, així com altres con-
ductes i actituds d’assetjament 
entre adolescents que poden ser 
constitutives de delictes.
Agents i personal municipal de 
Benestar Social treballen conjun-
tament per a donar resposta en 
situacions de víctimes o testimo-
nis d’assetjament escolar. 
Les xarrades són una mostra 
de la implicació de Policia Local 
amb la població paiportina i les 
problemàtiques socials, ajudant-la 
i donant-li les ferramentes per a 
enfrontar-les.

L’Ajuntament de Paiporta ha adquirit 
un nou cotxe elèctric destinat a ser-
veis municipals.
Es tracta d’un Peugeot 208 100% 
elèctric per a continuar complint amb 
els compromisos del Pacte de les 
Alcaldies pel Clima i l’Energia de la 
Unió Europea i amb la senda encetada 
pel consistori amb el Pla d’Acció pel 
Clima i l’Energia Sostenible (PACES).
L’alcaldessa, Maribel Albalat, ha 
destacat el canvi com a “un pas més 
en l’actitud responsable i comprome-
sa amb el Medi Ambient adoptada 
per l’Ajuntament des de la passada 

legislatura. La implicació d’aquest 

cia energètica és total i continuarem 
treballant en aquesta direcció de ma-
nera transversal en totes les nostres 
accions”.
Aquest vehicle se suma als tres 
vehicles elèctrics de la Policia Local 
de Paiporta, que en 2020 renovava la 

cotxes de motor híbrid gasolina-elèc-
tric i un altre completament elèctric, 
amb els quals els agents han tingut 
una experiència molt positiva.
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El reciclatge de vidre i 

un 74% els últims anys

La ciutadania de Paiporta ha millorat 
en línies generals el reciclatge de 
totes les fraccions de residus sòlids 
urbans. De fet, el reciclatge d’algu-
nes deixalles com els envasos s’ha 
incrementat un 71,4% des de 2018 
a 2021, la pujada més forta en la 
comparativa anual. En canvi, el vidre 
ha experimentat la pujada més forta 
en tan sols un any, ja que ha crescut 
un 12,6% el 2021.
La tendència positiva, no obstant 

-
plicat la regidora d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Marian Val, 
qui espera que «aquestes xifres mi-
lloren encara més amb l’entrada en 
vigor del nou contracte de recollida 

servei que l’Ajuntament ha adjudicat 
recentment i que, amb un estalvi del 
10% respecte el contracte anterior, 
pràcticament duplica la capacitat 
dels contenidors de reciclatge d’en-
vasos, plàstics, paper i cartró.

En el balanç de 2021 es pot observar 
com la producció de residus sòlids 
urbans s’ha incrementat un 2,5% el 
2021 respecte de l’any anterior, i un 
5,1% respecte de 2018. En el cas 
dels envasos, la recollida ha aug-
mentat un 5,5% en un any.
En el cas del vidre, la pujada també 
és substancial, del referit 12,6%, 
mentre que l’ascens respecte de 
2018 és menys accentuat, amb un 
0,7%. En el cas del paper i el cartró, 
ha descendit la xifra respecte del 
2020 un 11%, mentre que respecte 
del 2018, puja un 36%.
La regidora de l’àrea, Marian Val, ha 
conclòs que «el reciclatge és un dels 
elements fonamentals de la lluita 
contra el canvi climàtic, i la intenció 
del govern de Paiporta és fer una 

al temps que ha recordat que «afron-
tem un repte col·lectiu, l’arribada 
del contenidor marró o de matèria 

La memòria anual de la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i 

La Regidoria d’Urbanisme, Medi Am-
bient i Sostenibilitat de Paiporta ha 
obtingut 124.000 euros de subven-
ció de la  Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica per al 
desplegament del seu Pla municipal 
de l’Arbrat. El projecte de Paiporta 

tècnica entre els  municipis que 
s’han presentat a aquesta línia de 
subvencions.
Per a la regidora d’Urbanisme, Ma-
rian Val, «es tracta d’un reconeixe-

seriós que s’ha fet des de l’àrea de 
Medi Ambient, i que ha tingut com a 
objectiu cuidar, augmentar i millorar 

La subvenció obtinguda de la Conse-
lleria d’Agricultura es pot destinar 
a actuacions ja realitzades el 2021, 
i per a altres previstes per a 2022, 
com és la nova zona verda de 4.000 
metres quadrats situada al carrer 
Silla.

Subvenció de 
124.000€ per a 
desenvolupar el 
Pla de l’Arbrat

Promoció del 
reciclatge a 
l’hostaleria
L’Ajuntament ha posat en marxa una 
campanya per a impulsar el reciclat-
ge de vidre en el sector hostaler. La 
iniciativa, en una primera fase, ha 
començat amb la realització d’en-
questes i entrevistes a tots els esta-
bliments, per a conéixer de primera 
mà les seues necessitats. En una 
segona fase, s’instal·laran conteni-
dors de boca més ampla i s’entrega-
ran poals adaptats amb rodes per a 
facilitar el transport dels residus. 
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Paiporta executa el 99,6% dels 
710.000€ d’ajudes del Pla Resistir
Paiporta és una de les localitats de 
la comarca de l’Horta que menys 
percentatge d’ajudes del Pla Resistir 
ha de retornar. De fet, dels més de 
710.000 euros pressupostats, Paipor-
ta sols ha deixat sense 
adjudicar 2.927 euros, 
és a dir, que sols haurà 
de retornar el 0,40%.
Les gestions en-
capçalades per la 
Regidoria d’Economia, 
Ocupació i Comerç 
amb el suport del 
departament d’Inter-
venció, han fet possible 
que 254 empreses, 
treballadors i treba-
lladores autònomes 
locals hagen rebut 

tar els 707.747 euros, 

per la Generalitat, la 
Diputació de València 
i l’Ajuntament, en una 
iniciativa de la Conse-
lleria d’Economia.
L’alt percentatge d’exe-

cució d’aquestes ajudes «és gràcies 
al bon treball del personal tècnic de 
les àrees d’Economia i d’Interven-
ció, i a l’impuls polític del govern de 
Paiporta per ajudar al màxim el teixit 

regidora d’Economia, Olga Sandrós.
«Des del primer moment de la 
pandèmia, vàrem intuir que el teixit 
comercial es ressentiria i, al mes de 

maig de 2020, ja vàrem 
ser un dels primers po-
bles en impulsar ajudes 
locals compatibles amb 
les autonòmiques i esta-

Al 2021, d’acord amb 
les dades de la Genera-
litat publicades als mit-
jans de comunicació els 
43 municipis de l’Horta 
van rebre en el seu con-
junt 20,1 milions d’eu-
ros del Pla. No obstant 
això, 23 poblacions han 
deixat sense assignar 
2,5 milions, que hauran 
de retornar. En el cas 
de Paiporta, la quantitat 
no executada és mínima 
i sols es veu millorada 
en percentatge pel grau 
d’execució de l’Ajunta-
ment de Catarroja.

Les regidores d’Economia, Ocupació 
i Comerç, i Urbanisme, Medi Am-
bient i Sostenibilitat, Olga Sandrós 
i Marian Val, s’han reunit amb els 
i les representants de l’Associació 
de Polígons Industrials de Paiporta 
(APIP), així com amb altres empresa-
ris i empresàries, per tal d’escoltar 
les seues necessitats. La trobada 

s’ha celebrat en un clima de coope-
ració i escolta mútua «amb l’objectiu 
de millorar les condicions del sector 
industrial, fonamental per a l’econo-

a més, ha posat en valor les últimes 
actuacions, «però hem de continuar 
apostant per la millora de les àrees 

Economia i Urbanisme escolten a 
l’empresariat industrial local

L’Ajuntament de Paiporta ha execu-
tat les millores per valor de més de 
451.000 euros als polígons indus-
trials de Paiporta. Les actuacions se 
centren en la construcció de nous ca-
rrils bici, la instal·lació de sistemes 
de vídeo-vigilància, el canvi d’en-
llumenat, i la millora de les zones 
verdes i en la senyalització.

En marxa les 
millores als 
polígons 
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El cinema és una bona eina per a 
lluitar contra el masclisme?
El cinema, a més de ser una expres-
sió artística, ha d’aportar alguna 

rondava al meu cap una certa idea, 
la vaig comentar amb professionals 
del cinema, i em va sorprendre 
moltíssim em comentaren que el 

vaig quedar a quadres. Vaig pensar: 
‘tu et cansaràs de sentir-ne parlar, 
però les dones es cansen de viure’l’. 
Va ser aquest el detonant que va 
fer ‘clic’ al meu cap. Sent que hi ha 

d’aquest tema, però les víctimes i 
els assassinats segueixen. I aquestes 

tenint alguns referents molt pèssims. 
Si els adolescents associen ser tòxic i 
controlador com una mostra d’afec-
te, anem molt malament.

Quina participació ha tingut la 
ciutadania de Paiporta?

preproducció, vaig saber que volia 
rodar-ho a Paiporta. M’he criat allí, 
els meus millors records els tinc allí 
i sentia que era hora de tornar a les 
meues arrels. Per això vaig contactar 
amb la regidora d’Igualtat, Esther 

Coronado, i amb la tècnica, per a 
demanar-los col·laboració i els per-

-

es va bolcar: la ciutadania de Paipor-
ta, no sols inscrivint-se al càsting, si 
no també en el rodatge. Vam ser al 
voltant de 50 persones i tothom es va 
organitzar i es va implicar de veritat. 
Sempre els estaré agraïda. Una ve-
gada més, Paiporta m’ha acollit entre 
els seus braços com si no haguera 
passat el temps.

Quins referents femenins tens en 
el món del cinema? En falten?
No és casualitat que molts dels 
referents que tinc en el món del 
cinema, són homes. I això és perquè 
a penes s’ha representat el món des 
dels ulls de la dona. En el moment en 
què va nàixer el so al cinema i van 
veure que es podia guanyar diners, 
van relegar a la dona a un segon 

directors que més m’han marcat ha 
sigut Ingmar Bergman i la seua pel·lícula 
‘Persona’. Com posa el focus en la 
dona, denunciant també el dret a ser 
mare o no. Últimament estic veient 

Koreeda, per la naturalitat amb la 

-
tructurades i la vida en si mateixa 
des del punt de vista dels xiquets. 
En aquesta mateixa línia, Ounie 
Lecompte retrata en ‘Una vida nova’, 
com una xiqueta ha d’entendre que, 
un dia, el seu pare la deixa en un 

Naomi Kawase, amb ‘Cap a la llum’. 
-

nes directores espanyoles que han 
estudiat a l’ESCAC, com Mar Coll o 
Celia Rico Clavellino. Últimament 
estem tenint més dones que no sols 
es dediquen a direcció i a guió, sinó 
també en altres departaments, que 
siguen caps. És fonamental que es 
conten històries escrites per dones.

Quin és el teu següent projecte?
Estic treballant sobre una història de 
suïcidi infantil. Crec que, en concret, 
sobre el suïcidi de xiquets menors de 
9 anys no s’ha parlat molt i és hora 

el món com perquè, a tan curta edat, 

-
torn és conscient del que li ocorre 

-

em qüestione i estic investigant.

‘Sangre de mi sangre’ és la proposta en curt de la cineasta Eva de Gascón, rodada a Paiporta, amb 

Direcció Avançada de la cinescola Méliès relata de forma crua la xacra de la violència masclista

“El cinema no ha representat el 
món amb ulls de dona”
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Benvolguts i benvolgudes veïns i veïnes, 
fallers i falleres de Paiporta.

Tinc l’honor de poder dirigir-me a tots 
vosaltres per quart any com a president 
de la Unió d’Associacions Junta Local 
Fallera de Paiporta. 

En aquesta setmana tan especial, com 
és la “Setmana Fallera”, anime a tots 
els fallers i totes les falleres a viure 
en harmonia i convivència al costat 
de tots els veïns i totes les veïnes de 
Paiporta. Que tots junts puguem gaudir 
de nou d’aquesta gran festa que són les 
falles, des del respecte i la tolerància i 
complint amb les mesures sanitàries 
que ens marquen les autoritats. Ja que 
del nostre comportament està en joc la 
salut de tots i totes.

Atenció especial mereixen les meues 

totes les comissions falleres, perquè 
amb esforç heu pogut traure, de la 
millor forma possible, aquesta festa 
cap avant. Una festa, com tantes altres 
que s’han vist minvades a causa de 
la Covid-19 i que costaran d’alçar, però 
segur que ho aconseguirem.
També vull agrair a les nostres Falleres 

poder compartir al costat d’elles tot 

en nom de tota la Junta Local Fallera 
de Paiporta i en el meu propi, que 
gaudisquen d’unes inoblidables falles de 
2022 al costat de la seua Cort d’honor, 
familiars i amics, ja que en 2020 no vam 
poder culminar la setmana fallera. 
A la nostra Junta Local Fallera, agrair 

forma altruista durant tot l’exercici 
faller perquè tots els actes tinguen un 
bon desenvolupament.
Les Falles de Paiporta, en honor del 
nostre patró Sant Josep, vindran 
marcades amb un sabor agredolç 
donades les circumstàncies de la 
pandèmia que encara estem vivint. 
Malgrat això, des de la Junta Local 

programa faller que estarà marcat, 
d’una banda, per l’agraïment als 
sectors essencials que han lluitat i patit, 
en primera línia, la pandèmia i que 

estaran representats, entre d’altres, pel 
personal sanitari del Centre de Salut 

a la Verge dels Desamparats. Per un altre 
costat, tindrem un emotiu record en 
memòria de les persones difuntes per 

el dia 19 de març davant el retaule 
ceràmic de Sant Josep de l’església de 

per les Falleres Majors de Paiporta en 
nom de tot el col·lectiu faller. Agrair 
també a les persones i famílies que han 
fet possible la restauració de la imatge 
de Sant Josep, patró de les nostres 
falles. 

Que esclate ja el coet, que ressonen 
masclets i traques, que ja es palpa de 
nou en lo carrer, la millor festa del món 
en honor a Sant Josep!

Lo diu el president, Paiporta ja torna a 
estar en Falles!
Que tot lo món isca de casa, amb molt 
de coneixement i amb la mascareta en 
la butxaca… a tastar un bon xocolate, i 
bunyols de carabassa!

Salut per a totes i tots.

Raúl Zamora i Jurado
President Executiu Unió d’Associacions 

Junta Local Fallera de Paiporta.

Fallera Major
Senyora

Adriana Montoro i Belloch

Fallera Major Infantil
Xiqueta

Sofía Aparisi i Marino
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Andrea García i Tárrega Isabel Ortiz i Yangüez Naiara Cabrera i Romero Natalia Tarazona i Ferrero

Fallera Major
Carla Castellanos i Montesa

President
Javier Belda i Rua

Fallera Major Infantil
Irene Yago i Tarazona

President Infantil
Chimo Martínez i Morte
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Lema: Plantant batalla 
Artista: Sergio Musoles i Ros

Lema: Carinyo este hotel es una ruïna
Artista: Ángel Navarro i Requena

Cort d’Honor Infantil
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Fallera Major
Olga Mandingorra i Almazán

President
Vicent Comos i Ramón

Fallera Major Infantil
Emma Lleonart i Villena

President Infantil
Pablo Casas i Almazán

Fallera Major
Ana Montes i Araes

President
José Miguel Moya i Tarazona

Fallera Major Infantil
Lucía Ojeda i García

President Infantil
Adrián Sebastián i Izquierdo
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Lema: Universos paralelos... y lelas
Artista: Vicente Llácer i Rodrigo

Lema: Mucho tequila!
Artista: David Sánchez i Llongo

Lema: Columpio de sensaciones
Artista: Vicente Domínguez i Carrillo

Lema: I ara que dibuixe
Artista: David Mourelle
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Fallera Major Infantil
Nerea Ferrando i Madrid

President Infantil
Marc Sarrión i Gimeno

Fallera Major
Paula Aguilar i Ferrer

President
Fco. Javier Belenguer i Salvador

Fallera Major Infantil
Ángeles Herrera i Freniche

President Infantil
Samuel Manchón i Peña

Fallera Major
Amparo Ruiz i Villaescusa

President
David Palomares i Blanch
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Lema: Barrejats 
Artista: Miguel Banaclocha i Rusell

Lema: Qué rica! 
Artista: Manuel Martínez i Reig

Lema: Un viatge al Juràsic
Artista: Alfonso Díaz i Lucas

Lema: Quiero ser como Cleo
Artista: Manuel Martínez i Reig
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10 de MARÇ
19:00 h. CANT DE L´ESTORETA (carrers del poble).
19:30 h. CREMÀ DEL PAROT I DELS TRASTOS VELLS, 

a continuació XOCOLATÀ (plaça Església de Sant Jordi).
22:30 h. PASSEJÀ DEL FOC EN HONOR A SANT 
JOSEP (carrers del poble).

11 de MARÇ
17:30 h. OFRENA D´ALIMENTS (Església de Sant Jordi).

14 de MARÇ
21:30 h. MASCLETÀ a càrrec de la Falla Plaça de 
Cervantes (Pirotècnia Mediterrani SLU).

15 de MARÇ
14:30 h. MASCLETÀ a càrrec de la Falla Mestre 
Serrano Sant Francesc i Adjs. (Pirotècnia Alpujarreña).
20:00 h. PLANTÀ OFICIAL FALLES INFANTILS.
22:00 h. PLANTÀ OFICIAL FALLES GRANS.
00:00 h. NIT DE L´ALBÀ (casals fallers).

16 de MARÇ
10:30 h. VISITA JURATS A LES FALLES.
14.00 h. MASCLETÀ a càrrec de la Falla Sant Antoni i 
Adjs. (Pirotècnia Mediterrani SLU).
18:30 h. LLIURAMENT DE PREMIS (esplanada Auditori).

17 de MARÇ
11:00 h. VISITA JLF A LES FALLES (Sant Antoni, Mestre 
Serrano i Pl. Cervantes).

14:00 h. MASCLETÀ a càrrec de la Falla Avinguda 
Francesc Císcar Plaça l´Església (Pirotècnia Gironina SL).
17:00 h. VISITA JLF A LES FALLES (Avinguda Francesc 
Císcar, Jaume I i Verge dels Desemparats).
20:30 h. CREMÀ DE LA FALLA de l´Associació 
ALDIS Paiporta (carrer Sant Jordi).

18 de MARÇ
14:00 h. MASCLETÀ a càrrec de la Falla Jaume I 
(Pirotècnia Ricasa).
18:00 h. OFRENA DE FLORS A LA MARE DE DÉU 
DELS DESEMPARATS (carrers del poble).
00:30 h. NIT DEL FOC a càrrec de L´Ajuntament 
(Pirotècnia Mediterrani SLU).

19 DE MARÇ
12:00 h. MISSA EN HONOR A SANT JOSEP 
(Església de Sant Jordi).
13:00 h. TRASLLAT DE LA IMATGE DE SANT JOSEP 
(carrers del poble).
13.50 h. INTERPRETACIÓ DEL PASDOBLE “EL 
FALLERO” per les Bandes de Música a l´entrada de 
la imatge de Sant Josep (plaça Església de Sant Jordi).
14:30 h. MASCLETÀ a càrrec de la Falla Verge dels 
Desemparats Dr. Fleming i Adjs. (Pirotècnia Global Foc SL)

21.30 h. CREMÀ FALLES INFANTILS.
22:00 h. CREMÀ FALLA INFANTIL PRIMER PREMI.
00:00 h. CREMÀ FALLES (Segons estipulen les autoritats 
competents, sent la falla del primer premi l´última en fer la cremà).

Fallera Major
Verónica Ortí i Marín

President
Juan Manuel García i Vázquez

Fallera Major Infantil
María Ferrándiz i LLopis

President Infantil
David Catalán i Domínguez
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Lema: Quina cort de borumballes és la festa de les falles
Artista: Josue Beitia i Cardós

Lema: Truco o trato
Artista: Josue Beitia i Cardós



Les Falles de Paiporta tornen amb força 
La localitat es retroba en 2022 amb la seua festa després de dos anys
Cada any de Falles és especial; per un 

-
va, no hi ha dos anys de Falles iguals. 
Aquest 2022 les Falles de Paiporta 
seran les més especials que hem vis-
cut en molt de temps. Ho seran per-
què tornen. Tornen després d’una 
època de pandèmia molt difícil, de 
fer front a baixes en el cens i les quo-
tes, de cancel·lacions d’activitats i de 

hem tirat molt a faltar, ens retrobem 
amb la nostra tradició més estimada. 
Amb la intenció que les Falles de Pai-
porta enguany siguen molt especials, la 
Junta Local Fallera i les sis comissions 
paiportines han preparat un progra-
ma d’activitats festiu intens, amb els 
esdeveniments pirotècnics i l’ofrena 
com a centre de les propostes falleres. 
Un dels grans atractius enguany se-

ran les mascletades diàries, que es 
dispararan al Pont Vell. També serà 
aquest l’emplaçament del castell de 

18, a les 00.30 hores. Aquest mateix 
dia també tindrà lloc la tradicional 

-
emparats, a partir de les 18 hores. 

-
lles en 2020, enguany, per tercera 
vegada, se celebrarà el ‘Cant de l’es-
toreta’, el 10 de març, activitat pels 
carrers de la localitat destinada als 
més menuts i menudes de les falles, 
recuperada per la Junta. Una altra 
tradició que es reprén el dia 19 és la 
interpretació del pasdoble ‘El Falle-
ro’, a càrrec de les bandes de música 
locals, a partir de les 13.50 hores en 
l’Església de Sant Jordi, després del 
trasllat de la imatge de Sant Josep. 

Prèviament, a les 12 del migdia, se 
celebrarà la missa en honor al sant. 
Un dels moments més esperats serà 
l’entrega de premis a les comissions, 
que tindrà lloc la vesprada del dia 16 
a l’esplanada de l’Auditori Municipal.

de Sant Josep amb la cremà, un dels 
moments més especials de la festa. A 
partir de les 21.30 hores serà el torn 
dels monuments infantils i posterior-
ment dels grans, des de la mitjanit. 
Policia Local, Guàrdia Civil i Protec-
ció Civil vetllaran per la ciutadania i 
el correcte desenvolupament d’aques-
tes Falles en matèria de seguretat. A 
més, el personal de l’empresa munici-
pal Espai també farà un esforç durant 
aquests dies festius per la correcta 
coordinació dels treballs necessaris 
per al bon funcionament dels actes.



>> Paiporta <<20 |

El projecte 
50/50 avança al 
CEIP L’Horta

El projecte implementa mesures 
d’estalvi energètic i, una vegada 

estalviats seran retornats al centre 
per part de l’Ajuntament, i l’altre 
50% s’invertirà en noves mesures de 
reducció de la factura energètica. 
L’objectiu del projecte, subvencionat 
pel Pla Reacciona de la Diputació de 
València, és implicar a la comunitat 
educativa en la reducció del consum 
com a mesura per a pal·liar el canvi 
climàtic, i també com a mesura edu-
cativa i de conscienciació.

La comunitat educativa impulsa 
accions de reducció de consum 

euro que estalvie

Les dones esportistes, 
protagonistes

Les 13 il·lustracions del calendari són 
obra de l’artista valenciana Sara Be-
llés, i corresponen a dones esportis-
tes de Paiporta rellevants en l’últim 
any i, també, de la història recent. 
Els calendaris s’han repartit pels cen-
tres educatius, clubs i entitats espor-
tives. Donat l’èxit, AVIVA i la Regido-
ria d’Esports han doblat la tirada de 
700 exemplars prevista d’inici.
La regidora d’Esports, Marian Val, 
ha explicat que «l’objectiu és posar 
en valor a les dones que practiquen 
esport i que hi destaquen, ja que con-

siderem que l’àmbit esportiu ajuda 
a fer visible la igualtat i la lluita de 
les dones per guanyar el seu espai». 
Al mateix temps, ha afegit, «trobem 
necessari que aquesta iniciativa 
tinga el valencià com a idioma, per a 

-
tra llengua».
Entre les protagonistes hi ha la 
medallista olímpica Merxe Peris; 
la jugadora de pàdel, Alba Galán; 
l’equip femení de l’E1 València-Pai-
porta, la cofundadora i gerent del 
Paiporta Bàsquet Club, Encarnación 

Cuesta i el Club d’Handbol femení. 
A més, apareixen la corredora Paola 
Alexandra, el Club de Gimnàstica 
Rítmica; la karateka Núria Garrido; 
les nadadores de salvament i soco-

-
do, Claudia Tello i Marina Lluch; la 
patinadora artística, Paula Redondo, 
les taekwondistes Silvia Soriano, 
Paula Temina i Blanca Calvo; i la 
campiona d’escalada de velocitat de 
2019, Noelia Navarro, a més del Club 
de Patinatge de Velocitat de Paiporta 
en conjunt.

exclusiu per a posar en valor l’esport femení local i per a promoure l’ús de la llengua
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Art urbà per la igualtat 
a les parets de Paiporta 
El certamen d’art urbà Encarna 

-
tem i que ha comptat amb la col·la-
boració de les regidories d’Igualtat 
i d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Paiporta, ja té obres guanyadores. 
Es tracta de dos dels murals situats 
a Paiporta, els d’Alejandra de la To-
rre, als pilars del Pont Vell, i de Noé 
Peiró, al carrer Montcada. 
Ambdues obres ressalten dones 
oblidades de la història, la ciència, 
l’empresa, la política i l’economia, 
un dels objectius primordials del 
certamen, que porta el nom d’una 
emprenedora valenciana. 

El certamen també ha omplit murs 
d’art urbà a localitats com Torrent, 
Paterna, Aldaia i València. 
El jurat estava format per la CEO 
de Blatem, Núria Luna, el dissen-
yador i director de World Design 
Capital (WDC) Valencia, Xavi Calvo, 
el col·lectiu d’art urbà Parets i la 
cantant, autora i compositora Sole 

A més de les obres guanyadores, 
també està situat a Paiporta un 

Villalba i Alberto Santoyo, al carrer 
Jaume I, en homenatge a les dones 
agricultores.

El Ple ha aprovat la moció amb els 
vots a favor de Compromís i PS-
PV-PSOE, i en contra de Cs i PP. El 
text demana crear jutjats especials 
de violència contra la infància, 
que s’investigue la problemàtica, i 
compromet el consistori a formar en 
prevenció sobre abusos sexuals. 

Moció contra els 
abusos sexuals al 
si de l’església

L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat, 
a petició de la regidoria d’Igual-
tat, Esther Coronado, els plans en 
aquesta matèria en l’àmbit municipal 
i també intern, del propi consistori. 
Ambdós documents, elaborats al 
llarg dels últims mesos per personal 
tècnic municipal i agents externs, su-
posen un full de ruta per a l’aplicació 
transversal en totes les àrees munici-
pals de polítiques que promoguen la 
igualtat entre homes i dones, la con-
ciliació laboral i familiar, la inclusió i 
la lluita contra la violència masclista. 
Hi destaquen es mesures formati-
ves i educatives a les escoles, on es 
comencen a generar comportaments 
i dinàmiques que desemboquen més 
tard en problemàtiques majors.

Aprovats els 
plans d’igualtat 
municipalsque posa en valor les dones silenciades al llarg de la història

Obra d’Alejandra de la Torre

Obra de Sucry i Furyo
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‘Imatges en el record’ va començar 
com una exposició que pretenia donar 

de la Rajoleria, traure’l als carrers del 
poble i apropar a paiportins i paipor-
tines les imatges i els records de la 
història recent de Paiporta. A Poc a 
poc, aquesta iniciativa de Cultura es 
va assolir, agafant forma pròpia. Així 
doncs, el març de 2021 la mostra ens 
acostava a la realitat, oblidada, de les 
dones paiportines, el seu treball i el 
valor i la importància que aquest va 
tindre. 
Quan les dones van eixir de les seues 
llars per a treballar es varen convertir 
en un eix vertebrador de la indústria 
paiportina gràcies al seu treball. A les 
fàbriques del sector agrícola, com la 
de Pastilla, les dones s’encarregaven 

ceba, la taronja... Aquestes activitats 
eren fonamentals perquè la mercaderia 
es poguera vendre. 
Elles no ocupaven els principals 
càrrecs dels magatzems, ja que aquests 
quedaven reservats als homes. Però, 
en canvi, sí que formaven la major part 
de la plantilla. Aquest era el cas de la 
fàbrica de Rafael Català, on les dones 
eren la mà d’obra principal, des d’apre-

era imprescindible per al desenvolupa-
ment econòmic i industrial del poble 
i, en conseqüència, per a una millora 
en la qualitat de vida dels paiportins i 
paiportines.
Parlar de treball no sols és fer-ho 
d’aquell a canvi d’una remuneració, 
sinó també del  desenvolupat per les 

dones com a cuidadores, a càrrec de 
la casa i la família. Amb aquesta feina 
les dones han jugat un paper crucial, 
en segon pla, per al funcionament de la 
societat.
Una altra funció invisibilitzada vincu-
lada al món femení ha estat el de pilar 
de la vida social i festiva del poble. Eixe 
era el cas de les clavariesses, encarre-
gades d’arreplegar els diners per a la 
festa, engalanar els carrers o cuinar 
els plats que servien a festers i festeres 
per a agafar forces durant els dies de 
celebració. 

altres curiositats interessants, com la 
història de les primeres emprenedores 
paiportines. Les germanes Boix van 
ser pioneres en el camp de l’estètica, 
obrint el primer centre de bellesa de 
Paiporta. El negoci va començar la 
seua trajectòria l’any 1959 i va atendre 

-
car a la dècada dels setanta. Aquestes 
dones no sols van destacar per la seua 
emprenedoria, sinó per dirigir els seus 

femení, habitualment exclòs de llocs de 
reunió vinculats als homes, com ara ca-
sinos i bars. Un altre establiment pro-
pietat d’una dona era la perruqueria 
d’Antonia Hernáiz, que va obrir l’any 
1958 i que posteriorment va passar a 
les noves generacions, després d’haver 

Repassant aquestes imatges ens ado-
nem que “dona” i “treball” són 
dos termes lligats de forma 
inconfusible, gràcies als quals 
el progrés i la prosperitat de 
Paiporta foren una realitat. 

L’empoderament de la dona a Paiporta a 
través del temps

#DescObrimPaiporta

Germanes Boix en el primer gabinet d’estètica a Paiporta (1960).
Foto cedida per Maribel Boix  

Treballadores del magatzem de Pastilla (1962).
Foto cedida per Carmen Brull  

Treballadores de la fàbrica dels Catalans.
Foto cedida per Teresa i Amparo Martínez.  
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La Regidoria de Cultura proposa per 
als pròxims mesos una programació 
ampla, variada i pensada per a tot 
tipus de públic, amb exposicions, cine-
ma, teatre, música o activitats d’ani-
mació lectora i infantils que acostaran 
la cultura en totes les seues formes 
a la població paiportina. L’Auditori 
Municipal recupera les seues sessions 
de cinema els caps de setmana, amb 

continuarà amb la seua aposta pels 

valenciana. Destaca per a les pròximes 

Villalonga’, dissabte 26 de març a les 

18 hores. Música o màgia completen 
les propostes.

amb els tallers per a escolars, vinculats 

les propostes més interessants es troba 
la mostra de l’escriptora i artista pai-

mires el teu dolor, mira el teu art’ ens 

Com a gran novetat de la temporada, 

la seua pròpia programació amb els 

-

recuperat les bones xifres d’abans de 
la pandèmia, amb una normalització 
de la seua activitat en tancar 2021.

passat any guanyava 336 membres, 
arribant a 10.341 persones amb 

població paiportina. 

persones que han utilitzat qualsevol 

o que ha participat en qualsevol de 
les seues activitats: préstec de mate-
rial documental, consultes i deman-
des d’informació, activitats culturals, 
estudi, etc. 

aconseguit superar els mesos més 

amb normalitat els seus tallers per a 

escolars, amb més de 1.000 visites al 
llarg de tot 2021. 
Aquest espai cultural ha acollit dins 
de les seues sales diferents pro-
postes vinculades a les exposicions 
programades. Menuts i menudes es 
convertien en artistes per un dia, 
amb el taller de l’exposició que cele-

Alfaro; feien d’il·lustradors i il·lustra-
dores, amb la proposta vinculada a 

HARCA o aprenien a fer mòbils en 
ceràmica nadalencs com a motiu 
decoratiu per a les festes.
Finalment, l’Auditori Municipal, tot i 
la situació sanitària i les reduccions 
d’aforament, que ha oscilat entre el 

l’any havent oferit 34 espectacles 
diferents, com ara cinema, teatre, 
música o dansa. A més, ha pogut dur 
a terme la campanya «Teatre en an-
glés», destinada a la població escolar 
de primària i secundària.

Cultura recupera les 
bones xifres d’abans 
de la pandèmia

Lector’, un viatge lector a través de reptes 
mensuals que visibilitzen la lectura i fo-
menten el llibre entre la població escolar. 
La iniciativa, que es desenvoluparà al llarg 

mes de maig.

Arriba el ‘Passaport 
Lector’ a Paiporta

Arranca la programació 
cultural de 2022 a Paiporta



>> Paiporta <<24 |

Els clubs celebraran una 
trobada en primavera

El poliesportiu municipal acollirà 
aquesta primavera una gran tro-
bada de clubs i entitats esportives 
locals, en un esdeveniment ideat 
com una gran festa de l’esport que 
ampliarà l’esperit de reconeixement 
de la Gala de l’Esport. La decisió de 
transformar aquest esdeveniment 
s’ha pres al si del Consell Assessor 
d’Esports, ens consultiu on hi ha 
representació dels clubs paiportins 
i també del Servei Municipal d’Es-
ports i la Regidoria. 
La regidora, Marian Val, ha explicat 
que “la proposta és donar-li una 
dimensió més participativa i ober-

ta a un esdeveniment de primer 
ordre, que suposa una trobada de 
tot l’esport paiportí després de dos 
anys sense retrobar-nos, i que volem 
obrir a la ciutadania per a donar a 
conéixer l’oferta variada dels clubs 
locals”. 
En aquesta línia, Val ha afegit que 
“l’acollida de la proposta per part de 
les entitats esportives ha sigut molt 
bona; tenim un espai ideal, un ven-
tall enorme de clubs i la voluntat de 
fer-los créixer i donar-los a conéixer 
encara més a les paiportines i pai-
portins, sense perdre l’essència de 
reconeixement a l’esport local”. 

L’àrea d’Esports i el Servei Munici-
pal d’Esports (SME) han iniciat els 
programes i escoles esportives del 
segon quadrimestre. Entre les 34 
activitats es poden trobar cursos per 
als majors de 16 anys i també per als 
xiquets i xiquetes, amb una partici-
pació total d’unes 400 persones.

Tornen les 
escoles i els 
programes 

La Regidoria de Joventut ha oferit, 
a través del Centre Jove, una sèrie 
d’activitats enfocades a l’oci actiu i 
educatiu, també durant les vacances 
de Nadal i en els dies posteriors. 
Durant els matins de les vacances 
escolars hi havia a disposició dels i 
les joves la Setmana Inquieta, amb 
jocs de taula, tallers de rol, manga 
i scape-room, mentre que de ves-
prada es podia practicar slackline, 
running, calistènia, dansa oriental o 
street dance. D’altra banda, passat 
el Nadal es va iniciar l’Agenda Jove 
d’Hivern, amb cursos de monitor 
d’activitats de temps lliure, menja-
dor escolar i aula matinal, tècniques 
acrobàtiques i art per a joves o body-
art, dins del programa Inquiet 2.0. 

El Centre Jove 
no s’atura per 
vacancesL’esdeveniment omplirà el poliesportiu amb desenes de propostes i 

ampliarà l’esperit de reconeixement de la Gala de l’Esport

Cloenda de les escoles i programes esportius de la temporada 2018-2019 a les pistes cobertes del poliesportiu.
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Aprovat el 
Pla Municipal 
de Prevenció 
d’Addiccions 
2022-2025
La Regidoria de Benestar Social encapçala 
un procés participatiu que renova la guia 
d’actuació de l’Ajuntament per a combatre 
les conductes addictives, amb una especial 
atenció a les persones joves i la prevenció 
comunitària

Paiporta 
recupera 
les seues 
fortaleses

metges i metgesses i persones exper-
tes en psicologia han realitzat xarra-
des i tallers per a la prevenció de les 
caigudes, a més de la recuperació 
posterior ja que, d’acord amb dades 
de l’OMS, aquest és un problema de 
salut pública de primera magnitud. 
També es va informar d’aspectes com 

tiples i simples tècniques de cura del 
cervell per a disfrutar d’un envelli-
ment amb més salut.

La Regidoria de Sanitat promou 
unes jornades dins de les 
polítiques per a l’envelliment 
actiu

El Pla Municipal de Prevenció 
d’Addiccions s’articula en sis grans 
eixos: prevenció escolar, familiar, 
comunitària, amb col·lectius de risc, 
ambiental i de comunicació i difusió. 
Aquests eixos tenen la seua traduc-
ció en desenes d’accions que es por-
taran a terme des de l’Ajuntament 
enfocades a la ciutadania en general. 
El document, aprovat al Ple de 
febrer a proposta de la Regidoria 
de Benestar Social, Sanitat i Salut 
Pública amb el vot favorable de totes 
les forces polítiques representa-
des en la Corporació municipal, és 

plurianual per tal de dotar l’acció 
preventiva d’estabilitat i continuitat; 
una prevenció per a totes i tots, fo-
namentada en les necessitals actuals 
i els escenaris sorgits de l’evolució 
recent dels consums de drogues i de 
conductes tecnològques, i orienta i 

des dels actius disponibles al mu-
nicipi, tot sota la coordinació de la 
Unitat de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives (UPCCA) de la 
Regidoria de Sanitat. 
En la seua defensa del Pla, el regidor 
de Benestar Social, Rafa Gadea, 

va explicar que “es formula des de 
l’experiència acumulada durant el 
desenvolupament de l’anterior Pla i 
la seua avaluació, les tendències ac-
tuals observades en els consums de 
drogues i altres conductes addictives 
i les necessitats detectades en les 
consultes realitzades” als diferents 
agents implicats. 
L’elaboració del Pla ha seguit un pro-
cediment participatiu, amb valuoses 
aportacions del personal tècnic de 
l’Ajuntament, de persones de l’àmbit 
educatiu, el comerç, l’associatiu i de 
persones de manera individual.

Nova ordenança 
d’aparcament 
amb mobilitat 
reduïda
L’Ajuntament de Paiporta ha 
aprovat una nova ordenança que 
actualitza el procediment per a 
obtenir la targeta d’aparcament 
per a vehicles que transporten 
persones amb mobilitat reduïda 

cació, a proposta de la Regidoria 
de Benestar Social, va comptar 
amb el suport de tots els grups 
polítics i adapta la norma munici-
pal a la legislació actual d’àmbit 
autonòmic, nacional i europeu. La 
norma té per objecte  el dret a la 
igualtat i la participació i inclusió 
plenes i efectives en la societat 
de les persones amb diversitat 
funcional. 
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Interampa presenta el llibre 
del seu I Concurs literari de 
relats curts
El Museu de la Rajoleria ha acollit la 
presentació del llibre del I Concurs 
literari de relats curts convocat per 
Interampa i editat per la Regidoria de 
Cultura. 
El llibre arreplega els 19 relats guan-
yadors, en les modalitats de valencià 
i castellà, del primer concurs literari 
de relats curts convocat l’abril de 
l’any passat gràcies a la col·labora-
ció Interampa amb les AMPAs i els 
departaments de Valencià i Castellà 
de l’IES La Sénia, IES Andreu Alfaro i 
el Col·legi la Inmaculada.
L’alcaldessa de Paiporta, Maribel 
Albalat, ha donat l’enhorabona als i 
les participants i els ha felicitat per la 
seua capacitat creativa. “Iniciatives 
com aquesta, impulsada per Interam-
pa, incentiven l’escriptura creativa 
entre la nostra joventut, al mateix 

tractant temes d’interés social, com 
ara la malaltia, les emocions o els 
valors”.
La convocatòria dona a conéixer el 
talent literari de l’alumnat d’ESO i 
Batxillerat de Paiporta.
L’èxit de la passada edició ha moti-
vat la convocatòria enguany de la 
seua segona edició per a continuar 
descobrint nous joves escriptors i 
escriptores emergents. L’estudiantat 

al 25 de març. L’entrega de premis 
s’efectuarà el 29 d’abril, on s’entre-
garan els guardons als millors relats 
de cada centre i als millors contes 
a escala municipal. Les bases per 
a participar en la segona edició del 
Concurs de relats curts estan exposa-
des als centres participants i a la web 
d’Interampa.

Alumnat d’ESO de l’IES Andreu Alfaro 
ha visitat l’Ajuntament de Paiporta 
com a part del projecte europeu Eras-
mus+, on els ha donat la benvinguda 
l’alcaldessa, Maribel Albalat, i el regi-
dor d’Educació, Alejandro Sánchez.
L’Andreu Alfaro ha acollit a jove estu-
diantat del Jean Mermoz College, de la 
localitat francesa de Saint Laurent de 
la Salanque, junt al qual formen part 
del projecte “Ma Terre: Agissons Tous 
Responsables” (Estima la teua terra). 
Aquest projecte d’innovació educativa 
es basa en la realització d’activitats 
internacionals per sensibilitzar a les 
noves generacions en ecologia, soste-
nibilitat i protecció del medi ambient 
de manera creativa.
El treball que desenvolupen se centra 
principalment en l’estudi de l’eco-
sistema de l’Albufera i d’un altre de 
característiques similars a França.
Al mateix temps, es treballa el co-
neixement d’altres sistemes i mètodes 
d’ensenyament, així com la interre-
lació amb altres cultures, trencant 

el racisme o la xenofòbia.

Visita europea de 
l’Andreu Alfaro a 
l’Ajuntament

Els centres escolars paiportins con-
tinuen apostant per l’aprenentatge 
didàctic de diferents coneixements, 
competències i valors com és la segu-
retat viària.
El treball del CEIP L’Horta en educa-
ció viària i sostenible l’ha convertit 
en participant al programa d’RTVE 
“Seguridad Vital”, que analitza tots 
els aspectes relacionats amb la segu-
retat viària en les ciutats i carreteres 
espanyoles, mitjançant entrevistes, 
reportatges, laboratoris i testimonis.
A través del testimoni de huit xiquets 
i xiquetes coneixem el seu entorn 
escolar o com el millorarien. Pro-
postes com ara el ‘Protocol PAS’, 
que consisteix a “Protegir, Avisar i 
Socórrer” en cas d’accident: portar 

el triangle d’emer-
gència al vehicle 
per a senyalitzar 
en cas d’avaria, te-
lefonar a emergèn-
cies 112 i ajudar a 
la persona ferida 
ràpidament.
Aquesta activitat 
és només una 
mostra més de la 
formació transver-
sal que es realitza 
als centres en 
programes que 
promouen una 
mobilitat més sos-
tenible, l’activitat 
física i l’esport

Les escoles paiportines, model en matèria de Seguretat Viària
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El Centre de Formació de Persones 
Adultes de Paiporta és un servei que 
proporciona a la població adulta un 
desenvolupament integral a través de 
diferents ofertes formatives, en forma 

Paral·lelament a la seua activitat, 

d’aquest centre municipal de forma-

 Tres dècades després, els seus 
membres continuen molt actius, 
amb propostes que no només passen 
pels tallers de patchwork, dins de la 
programació del Centre de Formació, 

compartir moments que els conver-

 “Quan es va crear l’associació va 
suposar una novetat molt important 
al poble i s’oferien molts tallers, com 
pintura en tela, porcellana russa, 
arts decoratives o patchwork, que 
és el taller que mantenim en l’actua-
litat”, ens conta la seua presidenta, 

2008 es varen topar amb la crisi, 

haguérem d’ajustar la nostra ofer-

aquest colp transitori no els va fer 
defallir i els seus actuals 30 membres 

“Sempre hem estat molt implicats en 
la resta de sinergies que envolten la 
vida associativa del poble, i també 
en la defensa de causes i reivindica-
cions justes, com és la Setmana de la 
Dona, on sempre tractem d’aportar el 
nostre granet de sorra, amb tallers i 

 
Una altra cita a la qual mai 
falten és la Setmana Cultural, on 
l’alumnat dels cursos de pat-

arribar a aquest moment de satis-
facció, mostrant i compartint les 
seues peces, sense importar el 
nivell o la qualitat; tot l’alumnat 

 

si hi ha alguna cosa que té aquesta 

la gent és la camaraderia que hi ha i 
l’ambient que convida a compartir, a 

-

aquesta és la part més important i 
 

Aquest grup, amb edats compreses 
entre els 55 i els 70 anys, té moltes 

compartir vida associativa; no perden 
ocasió de celebrar: carnestoltes, 

València, amb l’associació ‘Tú si que 

-
dem a tot el món a unir-se a la nostra 

Associació d’Alumnes del CFPA; 
vitalisme contagiós en l’edat adulta

El que més 
enganxa a la gent 
és la camaraderia 
i l’ambient

Paiporta s’associa

Les integrants de l’Associació d’Alumnes del Centre de Formació de Persones Adultes de Paiporta celebra el carnestoltes
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‘Tiktokxitat’. L’experta en comunicació, creativitat i xarxes, 
escriptora i guionista, Fani Grande, ha impartit un taller de 
prevenció, gestió i ‘tiktokxitat’ promogut per la UPCCA. 

Canvis al carrer Silla. El carrer Silla canvia el sentit de 
-

tera d’Albal, per a adaptar-se al nou sistema de recollida 
de residus sòlids urbans.

‘Valents i valentes a l’institut’. El Museu ha acollit 
-

munitat educativa de l’Andreu Alfaro durant la pandèmia. 

La Finestra de Paiporta

Presentació de ‘Clar i ras. Parlem del càncer’. La Bibliote-
ca de Paiporta ha acollit la presentació del llibre de l’oncòloga 
Àngels Royo que aborda la malaltia de forma divulgativa.

Campions d’Espanya de taekwondo. Silvia Soriano 
i Javier Chicote s’han proclamat subcampiona i campió 
nacionals, respectivament, en categoria sènior. 

Asfaltat de carrers. La Regidoria d’Urbanisme ha portat 
a terme en les últimes dates tasques de renovació d’asfal-
tat als carrers Pare Jordi Maria, Albufera i Aldaia. 

Dia de l’Arbre. La data s’ha celebrat amb un certa-
men de creació en què han participat 300 alumnes, a 
més de la plantació d’arbres als centres educatius.

Carnestoltes a les escoles paiportines. Els centres edu-
catius de la localitat han celebrat el carnestoltes amb músi-
ca, festa i xarangues, com és el cas del CEIP Lluís Vives.
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Colla de Lletres. La Colla de Lletres ha tornat aquesta 
temporada a la Biblioteca fent un pas endavant qualitati-
vament en les seues propostes, amb espectacles i conta-
contes de prestigi nacional. 

Llibre ‘Imatges en el record’. El Museu ha presentat el 

l’exposició temàtica al carrer ‘Imatges en el record’.

Taller ‘Les fulles de Vil·la Amparo’. El Museu de la Ra-
joleria ha acollit un taller on xiquets i xiquetes  han aprés a 
fer estampació de fulles coincidint amb el Dia de l’Arbre.

 ‘Les falles del nostre poble’. El Museu de la Rajoleria 
ha inaugurat una nova edició de la mostra pels carrers de 
Paiporta ‘Imatges en el record’, dedicada a les Falles. 

Noves masculinitats. Igualtat continua impulsant 
tallers a les escoles, entre ells, un sobre noves masculini-
tats, centrat en trencar rols de gènere patriarcals.

Repàs de pintura als carrils bici. L’Ajuntament ha portat 
a terme el repintat d’alguns trams de carrils bici de la loca-
litat per tal de millorar la seguretat i incentivar-ne l’ús.

De taps a bancs. Els centres educatius de Paiporta ja 
compten amb els bancs de plàstic reciclat a partir dels 
taps que han recollit al llarg dels últims mesos. 

Reanimació cardio-pulmonar. La Regidoria de Benestar 
Social, Sanitat i Salut Pública ha impulsat la formació de 
personal de l’Ajuntament en reanimació cardio-pulmonar 
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Presupuestos fake

Construïm els pilars de la prosperitat de Paiporta
El pressupost és la base de la 
política municipal. És l’element 
essencial que permet portar al 
capdavant tots els programes i 
accions de govern per a l’exerci-
ci econòmic. A Paiporta enguany 
augmentem el pressupost en un 
milió d’euros respecte de l’any 
anterior, sense apujar impostos 
i gràcies a les aportacions del go-
vern socialista de Pedro Sánchez.
Apostem per polítiques i inicia-
tives que ja han mostrat la seua 
bona acollida i utilitat entre la 
població, com les ajudes al 
transport a l’estudiantat, que 
en 2022 pugen un 80%, arri-
bant als 45.000€. Un altre pilar 
bàsic del nostre pressupost són 
les polítiques socials, destinant 
més de mig milió d’euros a l’ajuda, 
l’atenció, l’assistència, assesso-
ria en habitatge, lluita contra la 
pobresa energètica o programes 
per a l’envelliment. Polítiques per 

a estar al costat dels paiportins i 
paiportines que més ho necessiten. 
En la base que sustenta les nostres 
polítiques està el feminisme. En 
març celebrem el Dia de la Dona, 
una data per a commemorar, però 
també per a reivindicar la causa 
justa de la igualtat entre dones 
i homes, formant i educant als 
nostres xiquets i xiquetes en 
aquests valors. La nostra acció es 
plasma en els recentment aprovats 
I Pla d’Igualtat Municipal i el II 
Pla d’Igualtat Intern de l’Ajunta-
ment de Paiporta. Mentre hi haja 
dones que se senten vulnerables, 
continuarem lluitant, reivindicant 
i aplicant polítiques efectives.
Un altre pilar del diàleg i la con-
vivència democràtica és el debat 
tolerant, raonat, amb arguments i 

semblen no conéixer alguns dels 
nous actors, i altres no tan nous, 
del panorama polític actual. Amb 

populistes volen encendre la metxa 
de la dissensió i la polarització de 
la nostra societat.  La radicalitat 
es trobarà sempre la condemna i 
l’absolut rebuig del Grup Municipal 
Socialista, que des de les seues 
obligacions i responsabilitats al 
capdavant de l’Ajuntament conti-
nuarà aplicant i defensant políti-
ques valentes, inclusives i justes.

no podem oblidar-nos de les nos-
tres estimades Falles, el pilar de 
la tradició i la cultura valencia-
na. Després de dos anys en blanc, 
i un gran esforç i resiliència de 
les comissions, tornen les Falles a 
Paiporta. Un temps molt necessari 
per a la germanor, per compartir 
i celebrar que torna la vida quasi 
com la coneixíem.

Bones Falles a totes i a tots!

Vicent Císcar
vicentciscar@paiporta.es

Contacta amb el portaveu del grup

Chelo Lisarde
mconsuelolisarde@paiporta.es

Contacta amb la portaveu del grup

Esta es la primera ocasión que 
me dirijo a todos vosotros desde 
este espacio, el pasado mes de 
diciembre asumí la portavocía 
del Grupo del Partido Popular del 
Ayuntamiento de Paiporta, este 
paso supone para mí una gran 
ilusión a su vez que un reto per-
sonal y un compromiso, no sólo 
con los votantes de nuestro par-
tido, también con todos por los 
vecinos de nuestro municipio.
La política, más aún la municipal, 
sólo tiene sentido para facilitar 
la vida de los ciudadanos y ese 
es el compromiso que asumo con 
todos vosotros, por eso me pongo 
a vuestra entera disposición para 
que contactéis conmigo a través 
del correo del ayuntamiento o 
cualquier medio que consideréis.
Dicho esto, en el pleno de febrero 
se han aprobado los presupues-
tos del año 2022, bastante tarde, 
deberían haberse aprobado en 

noviembre del 2021, pero eso no es 
lo peor, lo peor es que incremen-
tamos el gasto un 5,75%, tenemos 
más ingresos pero no aprove-
chamos para reducir impuestos, 
tampoco se prevé una mejora en 
los servicios, se reducen 30% las 
ayudas de emergencia de 500.000€ 
a 350.000€ y también bajan un 35% 
las ayudas a la escolarización en 
guarderías, sabemos que Conse-
lleria va a becar a los niños de 2 a 
3 años pero las bases para ayu-
das de 0 a 2 años son claramente 

podíamos haber aprovechado para 
mejorar su situación pero el voto 
de calidad de la alcaldesa Maribel 
Albalat ha impedido que nues-
tra propuesta saliera adelante.
Tenemos que añadir la escasa 
partida para el asfaltado de nues-
tras calles, en un estado general 
lamentable, así como la falta de 
una partida de mejora de alumbra-

do de las calles, un presupuesto 
malo y poco creíble. Desde el Grup 
Popular estamos seguros que se 
trata de un presupuesto irreal, 
de algo hecho para salir del paso, 
un presupuesto FAKE, de escasa 
utilidad para nuestros vecinos y 
muy alejado de las necesidades 
reales de la población de Paiporta.
No me olvido de que, tras estos 
años de pandemia, retomamos las 

importancia en nuestra población, 

muchos de nuestros vecinos, unas 

nos llenan de alegría, vamos a dis-
frutar de ellas, pero seamos pruden-
tes, seamos conscientes de que a la 
alegría de celebrar debe acompañar 
el deber de proteger nuestra salud.

Chelo Lisarde 
Portavoz PP Paiporta
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Des de les àrees que gestionem el 
Grup Municipal Compromís per 
Paiporta, vàrem afrontar la pandè-
mia amb dues prioritats: no deixar 
ningú al camí i continuar les polí-
tiques que encetàrem l’any 2015.

Ara, al principi de l’any 2022, podem 
dir que hem aconseguit afrontar tots 
els reptes que ens marcàrem. Queda 
molta feina pendent, però ara podem 
dir que Paiporta ha sigut un dels 
municipis de la comarca que més 
ajudes del Pla Resistir ha concedit; 
podem dir que l’àrea de Benes-
tar Social ha triplicat les ajudes 
d’emergència, i que el nostre poble 
és un dels que menys taxa d’atur 
té de tota la comarca de L’Horta.

pressupost per a l’any 2022, el 
més alt de la història amb més 
de 18,5 milions d’euros. El full 
de ruta que ens hem marcat per 

a enguany contempla una aposta 
per les polítiques de justícia so-
cial en l’època postpandèmia, per 
l’impuls a la creació d’ocupació i el 
creixement econòmic i, també, per 
la lluita contra el canvi climàtic.

Des de Compromís, continua-
rem amb el nostre treball dia a 
dia, ampliant i millorant les nos-
tres polítiques, amb la mateixa 
gent, o amb gent nova. Perquè 
el nostre projecte continua i 
continuarà més viu que mai. 

Millorarem els programes d’assis-
tència, d’ajuda a domicili; treballa-
rem en la lluita contra la pobresa 
energètica, en programes de salut i 
envelliment actiu. Lluitarem contra 
la violència masclista amb la igual-
tat i la diversitat com a principis 
fonamentals. Amb més activitats 
dirigides a joves, i pensant sem-
pre en les necessitats de la gent.

La nostra prioritat és clara: mi-
llorar la vida de tot el veïnat. 
Portem set anys a peu de carrer, 
escoltant a la gent i fent feina 
incansablement, sense polítiques 
d’autobombo o veritats a mitges. 

Tot això mantenint el deute mu-
nicipal a zero i sense augmentar 
ni un cèntim els impostos, tributs 
i taxes municipals des de 2015.

dels recursos públics per posar a les 
persones en el centre de la política 
municipal. Polítiques amb COM-
PROMÍS per a millorar el present 
i garantir un futur millor per a 
les paiportines i els paiportins.

Que passeu unes bones festes 
falleres!

Grup Municipal 
Compromís per Paiporta

Gracias a este altavoz que es el BIM 
que nos permite llegar a la población, 
mis primeras palabras quiero que sean 
de agradecimiento. Agradecimiento 
y reconocimiento a toda la población 
por su actitud en todo lo pasado y lo 
que aún nos queda por pasar de esta 
pandemia.
Gracias a todas las comisiones falle-
ras, festeras, de culto, asociaciones, 
etc. por su comportamiento ejemplar 
en estos dos años que por circuns-
tancias sanitarias no hemos podido 
festejar la vida con normalidad.
Pero iniciamos una nueva etapa, en 
la que no debemos olvidar lo apren-
dido, y en la que mirar al pasado 
nos hará caminar más fuertes ha-
cia un futuro con optimismo.
Un futuro en el que nos merecemos 
un gobierno y unos gobernantes a la 
altura de la gente que confía en ellos. 
Un gobierno que escuche más lo que 
demanda la población y que se dedique 
menos a mirar su propio ombligo. 

Un gobierno que sepa gestionar los 
recursos que la población pone en sus 
manos, de manera efectiva y democrá-
tica. 

creemos contrario por lo que pasa 
fuera de nuestro pueblo, pero todos los 
que representamos en mayor o menor 
medida a la población somos impor-
tantes. ¿O es más importante un barrio 
que otro? Empiecen a ejercer política 
municipal y no la que les teledirigen las 
cúpulas de sus respectivos partidos, o
simplemente gobiernen para todos 
no solo para quien les vota.
Empiecen a mirar esos barrios, sucios 
y deteriorados, con una pésima ilu-
minación. Empiecen a hablar con sus 
vecinos y vecinas y vean como no lle-

mes. Con unos precios disparados que 
hacen que cada día sea más caro vivir.
Ahora es el momento de apoyar a toda 
la población, Ciudadanos ha pedido 
hasta la saciedad que rebajen los 

impuestos, que es momento de aliviar 

a congelar los impuestos. ¿Para qué 
quieren ese remanente con el que se 

parte de la población? Les hablamos 
de medidas PARA TODA LA POBLA-
CIÓN. Desde luego no hay voluntad 
política.
Desde Ciudadanos seguiremos 

municipales que consideremos una 
dejadez por parte de este gobierno.
No me gustaría terminar mi exposición 
sin solicitar responsabilidad, que dis-
frutemos de estas fallas tan necesarias, 
siempre desde el sentido común.

!!! VISQUEN LES FALLES DE PAIPOR-
TA 2022¡¡¡

Francisco Estelles Garcia
Portavoz del grupo Munici-
pal Ciudadanos Paiporta

Disfrutemos de las Fallas

Davant el soroll, treball

Pep Val
paiporta@compromis.net

Contacta amb el portaveu del grup

Francisco Estellés
paiporta@ciudadanos-cs.org

Contacta amb el portaveu del grup






