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En marxa la 
refrigeració 
d’un mercat 
amb ocupació 
del 100%
Les gestions iniciades per les 
regidories d’Urbanisme, Medi Ambient 
i Sostenibilitat i Economia, Ocupació 
i Comerç per a esmenar els errors de 

instal·lació ja compta amb totes les 
comoditats

L’atur registrat, 
en mínims al 
mes de juny

Les dades d’atur registrat a Paiporta 
al mes de juny són les més baixes en 
la sèrie històrica dels últims 7 anys. 
Així, segons la informació oferida per 
Labora, l’atur havia descendit en 354 
persones en termes interanuals, és 
a dir, en el mateix mes de juny, però 

millors que les de juny de 2019, és a 
dir, abans de la pandèmia i dels seus 
efectes econòmics. Des del canvi 
de govern de 2015, l’atur registrat 
al mes de juny a Paiporta ha anat 
descendint des de les 2.753 persones 
d’aleshores a les 1.863 d’enguany.

d’ocupació i les últimes dades són 
les millors dels últims 7 anys

La infraestructura, que data de 
2014, patia un error de disseny, ja 
que no comptava amb transforma-
dor i, per tant, no es podia proveir 

com per a posar en marxa la refri-
geració o el muntacàrregues, entre 
d’altres.
Després de mediar entre la Gene-
ralitat, promotora i propietària de 

-
nistradora d’energia, l’Ajuntament 
ha aconseguit desbloquejar una si-
tuació provocada per un greu error 
d’arrel en la concepció del mercat. 

en la resolució dels problemes 
originats pels governs anteriors, a 
l’Ajuntament i a la Generalitat.

La regidora d’Economia, Ocupació i 
Comerç, Olga Sandrós, i la d’Urba-
nisme, Medi Ambient i Sostenibili-
tat, Marian Val, han visitat recent-
ment el mercat per a corroborar 
el bon funcionament de tots els 
sistemes, i per a consultar als i les 
comerciants sobre les noves condi-
cions i les seues necessitats.
Segons ha explicat Sandrós, «per a 
nosaltres era una prioritat absoluta 
solucionar un problema originat per 
un defecte de disseny i que tenia 
una resolució molt complexa al im-
plicar a una administració i una em-
presa privada, així que hem posat 
tot el nostre esforç en aconseguir 
que el mercat funcione a ple rendi-
ment, amb l’objectiu d’incentivar-ne 

les compres al comerç de proximi-
tat». De fet, actualment l’ocupació 
de parades és del 100%, xifra que 
no s’havia aconseguit des de la seua 
reinauguració, al 2016. 
Per la seua banda, Marian Val ha re-
latat com «l’Ajuntament ha hagut de 
fer innombrables obres i gestions 
per tal de donar solució a un pro-
blema originat per qui va dissenyar, 
aprovar i executar el projecte» en el 
passat. Entre les actuacions realit-
zades per l’Ajuntament han estat 
l’extensió de la línia d’alta tensió 

del transformador i la posada en 
marxa de la maquinària de l’aire 
condicionat i el muntacàrregues, 
entre d’altres. 

La Regidoria d’Economia, Ocupa-
ció i Comerç ha posat en marxa, un 
any més, la campanya de foment de 
compres en els negocis de proximitat 
‘Torna a l’escola amb el comerç de 
Paiporta’. Entre totes les persones 
que realitzen compres als 15 co-
merços adherits a la campanya es 
repartiran 10 xecs de 60 euros. Les 
compres s’han de realitzar durant 
l’agost i el setembre, quan es portarà 
a terme el sorteig dels xecs. El llistat 
dels 15 comerços adherits a ‘Torna a 
l’escola’ es pot trobar al web paipor-
ta.es/tornaalescola. N’hi ha pape-
reries, llibreries, botigues de roba, 
calcer, òptiques, clíniques dentals i 
botigudes de regals, entre d’altres. 

La Fira Comercial va tornar a Paipor-
ta després de tres anys d’absència 
a causa de la pandèmia. Més d’una 
vintena de comerços s’hi varen 
donar cita en una jornada per a 
donar-se a conéixer i incrementar 
el negoci. Centenars de paiportines 
i paiportines es varen acostar al 
carrer Sant Joaquim. 

La Fira 
Comercial 
recupera vigor 

‘Torna a l’escola’ 
incrementa els 
xecs-regal a 60€
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Sucre amb 
missatge i 
premis al comerç

En els 56 locals adherits a la cam-
panya s’han repartit caixes de sucre 
dins d’aquesta campanya, anome-
nada ‘En valencià és més dolç’, en 

altres 13 agències de promoció del 
valencià. 

premis per l’ús del valencià en el co-
merç local, amb dos categories i un 
total de 2.000 euros en metàl·lic. Les 
bases i condicions per a participar es 
troben al web paiporta.es/usvalencia. 
La inscripció per al concurs es tanca 
el pròxim 16 de setembre. 

L’Agència de Promoció del Valencià 
AVIVA reparteix sobrets amb 
aforismes de Fuster, refranys i 
frases per la igualtat

Hisenda presenta un pla 
d’inversions de 3,2 milions 
d’euros per a 2022

Les rebaixes 
paiportines parlen 
la nostra llengua

ria en valencià de cara a la cam-
panya de rebaixes d’estiu. Aquesta 
iniciativa, que es realitza amb la 
col·laboració de la Regidoria d’Eco-
nomia, Ocupació i Comerç, té com a 

de la llengua a l’àmbit comercial. La 
campanya “és una bona ferramenta 
per a promoure l’ús del valencià de 

La Regidoria d’Hisenda ha aconse-
guit l’aprovació al ple d’una mo-

abordar un pla d’inversions de 3,2 
milions d’euros. 
Entre les actuacions estan la re-
forma de la plaça de l’Església de 
Sant Jordi, que ascendeix a 250.000 
euros en una actuació plurianual, 
la compra de vivenda social, inver-
sions en energia solar fotovoltaica, 
en la millora de la mobilitat en la 
plaça Senyera, la construcció de 
la via compartida per a vianants i 
bicicletes de connexió amb Catarro-

ja i l’adquisició de la casa històrica 
al carrer Sant Jordi per a ampliar 
dependències municipals. A més, es 
pagarà l’expropiació de terreny pen-

carrers, es reformaran dependències 
municipals i es construiran nous 
nínxols al cementeri Nou. 
El regidor d’Hisenda i Administra-
ció General, Pep Val, ha expressat 
la seua satisfacció “amb la gestió 
econòmica realitzada, que ens per-
met abordar inversions en línia amb 
les prioritats marcades a l’inici de la 
legislatura”.

La Comunitat 
Energètica Local 
de Paiporta avança
La CEL de Paiporta ha estrenat el 
web www.paiportacel.net per a cap-

de la generació d’energia gràcies als 
panells solars que instal·larà l’Ajun-
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L’Ajuntament de Paiporta ha rebut la 
visita del cònsol honorari d’Ucraïna 
a la Comunitat Valenciana, Pablo 
Gil, en la que ha sigut una recepció 

localitat.
L’alcaldessa de Paiporta, Maribel 
Albalat, ha traslladat la solidaritat 

mai, de “continuar treballant per la 
democràcia i per la pau”.
Així mateix, Albalat i el regidor de 
Benestar Social, Rafa Gadea, han 
mantingut una reunió amb el cònsol 

vies de col·laboració amb Ucraïna. 
“Volem donar un sentit molt pràctic 
a la nostra col·laboració i a aquest 
nou vincle que creem; construir 
sinergies de treball a nivell tècnic i 

cal, per tal de contribuir amb ajudes 

boratives entre equips tècnics”, ha 

expressat l’alcaldessa.

dia, el mandatari ha signat en el 
llibre d’honor del consistori, com a 
record del seu pas per Paiporta.
Gil ha expressat el seu agraïment 
al govern local i a la ciutadania 
paiportina i ha assenyalat que les 

ta invasió, s’estan produint grans 
moviments de migració interna de la 
població cap als territoris de l’oest, 
que necessiten assistència i ajuda 
per a abordar els problemes propis 
d’aquesta situació.

Finalitzen les 
obres de la rotonda 
de Picanya

connecta amb Picanya. Les actuacions, 
que milloren la seguretat d’aquesta 

ment en forma de T.

L’Ajuntament de Paiporta se sumava 
a la commemoració pels 25 anys del 

dor del PP d’Ermua Miguel Ángel 
Blanco.
Membres de la corporació municipal, 
personal del consistori i ciutadania 

vocatòria realitzada per la FEMP, 
guardant cinc minuts de silenci com 
a mostra de solidaritat i respecte a 
totes les víctimes i en repulsa de tota 
mena d’acte terrorista.
L’alcaldessa de Paiporta, Maribel 
Albalat, assenyalava que la violència 
i l’odi “són conductes que no tenen 
cabuda en cap sistema democràtic 
ni societat avançada com la nostra. 
Contra el terrorisme de qualsevol 
classe, hem de lluitar sempre amb 
unitat”.

Miguel Ángel Blanco en el record de 
Paiporta

mava a la xarxa d’entitats locals 
que han volgut mostrar la seua 

plegada de material, fruit de la 

plicació del teixit associatiu local, 
personal municipal i voluntariat. 

Èxit de convocatòria en l’ajuda a Ucraïna

Solidaritat 
amb 
Ucraïna

Paiporta estableix vies de col·laboració amb el país, 
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na (FGV) ha iniciat les obres del nou 
pas inferior de l’estació de Paiporta de 
Metrovalencia.

lorat positivament l’inici de les obres, 
ja que “es tracta d’una reivindicació 
històrica de Paiporta, que repercutirà 

dania, així com en la millora de la seua 
accessibilitat a la xarxa”.

euros i inclou l’ampliació de les 
andanes,  accessibles per a persones 

es disposaran marquesines per a la 
protecció de les persones usuàries.

Comencen les 
obres del pas 
inferior al metro

‘Paiporta Opina’: escoltem a 
la ciutadania
na ha tornat a traure als carrers de la 
localitat la campanya ‘Paiporta Opina’, 

i la plaça Itàlia amb l’bjectiu de fer 
una escolta activa i tindre un contacte 
directe amb paiportins i paiportines.
Veïns i veïnes han visitat la carpa de 
‘Paiporta Opina’ per a compartir les 
seues inquietuds i propostes de millora 
per a Paiporta.
L’alcaldessa de Paiporta, Maribel 
Albalat, i la regidora de Participació 

les consultes ciutadanes, escoltant de 
primera mà a paiportins i paiportines.

Igualment, l’equip tècnic de l’àrea ha 

ris que han omplit amb les seues idees 
de millora.
La regidora de Participació Ciutadana, 

tància de “fomentar la participació 
activa i directa de la ciutadania. Per a 

molt important, per això volem estar 
prop de paiportins i paiportines i sentir 
el que tenen a dir”.

repetida destaquen la “tranquil·litat” o 
el “sentiment de comunitat i de poble” 
de Paiporta. 

ció amb les associacions festeres de la 

nis amb els Festers del Gos, Portadors 
de Sant Roc, Junta Coordinadora de 
Comparses de Moros i Cristians i 
Comparsa Cristiana Jaume I.
Tant l’alcaldessa, Maribel Albalat, 
com la regidora de Cultura, Esther 
Torrij, han agraït el gran esforç  que 
aquestes entitats festeres han fetels 
dos últims anys, coincidint  amb la 
cancel·lació de les festes, renunciant 

a ajudes socials per a les persones en 
situació de vulnerabilitat. 

Convocada la 
IV edició del 
Premi d’Estudis 
Locals 

porta, una iniciativa promoguda 
per la Regidoria de Participació 
Ciutadana, arriba a la seua quarta 
edició en una mostra de la solidesa 
i consolidació d’aquest projecte. 

lització d’estudis sobre la realitat 

tint, al mateix temps, tots aquests 
coneixements amb la ciutadania.

ticipar poden presentar els seus 

nible a paiporta.es/premiestu-
dislocals.

Es consolida la 
col·laboració amb el 
teixit fester local

L’Ajuntament de Paiporta ha renovat 

boració amb la Fundació Horta Sud, 
amb una cooperació que es perllonga 

L’acord estableix una relació de 
suport per tal d’enfortir el teixit 
associatiu local i la participació de la 

ta. Aquest objectiu s’aconsegueix 

ciacions, que dinamitza l’activitat 
de l’associacionisme amb tallers, 
accions formatives o assessories.

L’Ajuntament 
aposta per les 
associacions 
locals
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A què es dedica un tecnòleg dels 
aliments?
Ens ocupem d’assegurar la qualitat 
nutricional, microbiològica i sen-
sorial dels aliments; també la seua 
producció.
Entre les múltiples vessants de 
treball destaca la tasca que fem en 
control de qualitat (compliment de 
normativa i legislació) i la d’I+D, 
que se centra a millorar els proces-
sos productius actuals o reformular 
aliments: l’ús de nous ingredients 
o l’obtenció de nous productes més 
sans i segurs.
En què consisteix el teu treball 
del dia a dia?
Hi ha una part docent, de transmis-
sió de coneixements en l’aula, i una 
altra que se centra en la investiga-
ció. En aquest camp, a través del 
paraigua que ens proporciona la 
universitat, tenim un “Food Lab”, on 
fem tot eixe procés d’acompanya-
ment a l’alumnat en l’empreneduria, 
recolzament i visibilització de la seua 
creativitat. Treballem  amb empreses 

alimentàries per a innovar i desen-
volupar nous productes. Ara mateix 
estem elaborant amb Vicky Foods 
un projecte d’alimentació persona-
litzada basada en la nutrigenètica. 
A través d’una anàlisi genètica i un 
qüestionari sobre freqüència de con-
sum podem conéixer a què et predis-
posen els teus gens i descobrir ten-
dències: cap a determinats gustos, 
acumulació major o menor quantitat 
de vitamines en sang, de greix, etc. 
Amb aquesta informació es dissenya 
un producte personalitzat, adaptat a 
tots aquests paràmetres, que pot ser 
en base làctia o vegana.

Llavors, és l’alimentació perso-
nalitzada la tendència en aquest 
moment?

les persones, de manera individua-
litzada, per a dissenyar productes 
“a mida” és una de les tendències, 
però hi ha d’altres, com el veganis-
me, amb innovacions quant a plats i 
productes. 
També la sostenibilitat, que s’està 
convertint en un factor molt pre-
sent en el nostre camp. Es tracta de 

buscar formes de fer les coses de 

apostar per la reutilització de menjar 
(en supermercats, hospitals, escoles, 
etc.) o de matèries primeres, amb el 

coproductes. 

paral·lel amb una altra tendència, 
com són els snacks saludables. Al 
departament hem creat, per exem-
ple, un gelat de taronja i farina de 
garrofa a partir d’aquesta premissa. 
Treballeu amb tecnologies im-
mersives. S’orienten cap a eixa 
personalització?
És una gran revolució i un gran 

augmentada i la realitat virtual per a 
avaluar l’acceptació dels productes 
mentre s’estan testant i desenvolu-
pant, amb un gran estalvi econòmic 
empresarial. Encara que no podem 
tastar eixos aliments, sí  que es 

L’alimentació del 
segle XXI: 
personalització, 
sostenibilitat i 
reutilització

Javier Martínez Monzó és 
un paiportí, catedràtic de 
la Universitat Politècnica 
de València (UPV) i 
doctor investigador en el 
departament de Tecnologia 
dels Aliments. Amb sis 
patents registrades, 
centenars de publicacions 
en articles i congressos, 
diverses tesis dirigides 
i més de 80 projectes 
d’investigació, forma 
part d’un dels grups 
d’investigació i innovació 
alimentària més punters i 
capdavanters d’Espanya.

“El nostre treball 
és assegurar la 
qualitat nutricional, 
microbiològica 
i sensorial dels 
aliments”

Prototip d’aliment imprés en 3D de creïlla i 
microalgues

Javier Martínez al laboratori del departament de Tecnologia dels Aliments de l’UPV
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quan es busca innovar en el mer-
cat, aquestes tecnologies permeten 
adaptar un producte –el seu disseny, 
forma, color...- al context on serà 
consumit: menjar un pastís en un 
context congruent, com una cuina, o 
un altre incongruent, com un cotxe.
També utilitzeu la impressió 3D...
Sí, ens permet abordar problemàti-
ques i necessitats alimentàries i nu-
tricionals reals. Amb les impressions 
podem millorar la ingesta en perso-
nes majors: amb disfàgia, problemes 
en la deglució... aconseguim fugir 
dels productes triturats i de sabors 
plans, personalitzant els aliments 
nutricionalment i adaptant-los a cada 
persona per fer que siguen equili-
brats. És només un exemple.
També es poden fer cultius cel·lu-
lars i crear productes sintètics, des 

la forma i l’estructura de l’aliment 

línies de treball que estan per desen-
volupar. 
I què passa amb la dieta medite-
rrània, està en risc?
Al llarg dels últims 50 anys hem anat 

dieta mediterrània tradicional, més 
rica en peix, fruites o vegetals. I és 
una realitat que mengem més carn 
de la que necessitem, i per això ens 
trobem en un punt on hem de reajus-
tar la seua ingesta a la nostra dieta.

-
tur de l’alimentació no passa per in-

ventar una píndola on s’integren tots 
els nutrients essencials que necessi-
tem, això ja fa temps que es pot fer. 
L’alimentació és més que eixa ingesta 
de nutrients; és gastronomia, cultu-
ra, oci, plaer... i també és història. 
La història de l’alimentació és molt 
important, entendre el que mengem, 
per què, d’on ve, com es formen i 
evolucionen les dietes... malaurada-
ment, molta gent no ho sap.
Tot això fa part de la nostra cultura 
alimentària i gastronòmica i l’hem 

perdre’s a causa del poc temps que 
dediquem a cuinar i preparar-nos el 
menjar.
D’aquí, imagine, la importància i 
la necessitat d’educar en alimen-
tació...
Aquesta és una tasca molt difícil, 
però clau. Una de les vies principals 
per transmetre eixa cultura alimen-
tària és l’àmbit familiar, encara 
que moltes voltes es delega en les 
escoles. Les campanyes infantils i 
per a joves per a aprendre a menjar 
bé implica ensenyar-los a cuinar i 
a comprar, a acostar-se al producte 

Els problemes amb què ens trobem 
al món de l’alimentació no se solu-
cionen amb la tecnologia, no és la 
resposta, sinó l’educació. La tecnolo-
gia ha d’estar al servei d’aquesta.
Quina és la salut de la indústria 
alimentària i quina és la nostra 
situació a Espanya?

La indústria de la alimentació és una 
de les més regulades. La seguretat 
alimentària preval per damunt d’altres 
necessitats –que poden generar debat- 
com el valor nutricional del producte. 
Eixe ha sigut el seu gran assoliment 
en els darrers 70 anys, ha aconseguit 
generar plena seguretat alimentària.
Hi ha hagut una evolució constant. En 
les últimes dècades s’ha invertit molt 
en qualitat, equipaments, instal·la-
cions... hem passat de l’ús dels addi-
tius i la química, “hard tecnologies”, 
a processos més físics o “soft tecnolo-
gies”: temperatures, altes pressions, 
polsos elèctrics, etc.
Respecte a la nostra indústria ali-
mentària, podem asseverar que està 
al nivell de la de qualsevol altre gran 
país del nostre entorn. 

a l’hora d’avançar?
Un dels majors problemes amb què 
ens trobem és comunicar, passar dels 
“fakes” a la realitat. En alimentació 
hi ha molts falsos mites i les xar-
xes socials poden causar un efecte 
pervers, donen molta informació que 

és errònia. En Internet se pot trobar 
-

da. A més, en general, la gent té poc 
coneixement sobre les bases d’una 
dieta equilibrada.
Quin seria per a tu el futur ideal 
de l’alimentació?
Aquell on la gent poguera anar a com-
prar als mercats productes de proxi-
mitat, tinguérem temps per a preparar 
eixos aliments i també que disposàrem 
d’eixe temps per gaudir dels menjars.

“Els problemes 
en el camp de 
l’alimentació no 
se solucionen amb 
la tecnologia, sinó 
amb l’educació”

Equip d’impressió 3D per deposició adaptat a aliments

Gelat saludable elaborat amb taronja i garrofa
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Un Pla per a generar 
un poble més saludable

L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat, 
a petició de la Regidoria de Benestar 
Social, Sanitat i Salut, el Pla local de 
salut 2022-2026, un document elabo-
rat amb la participació de personal 
tècnic municipal i representants de 
diferents associacions del municipi i 
el suport del Consell de Salut. El Pla 
de salut és una innovadora proposta 
d’estratègies i accions de promoció 

de la salut com la promoció de les 
xarxes socials, l’impuls de la gover-
nança public-comunitària en l’àmbit 
de la salut, la promoció d’entorns 
urbans inclusius, que fomenten l’ús i 
la trobada i la promoció d’uns estils 
de vida saludables amb una mirada 
atenta a les desigualtats socials en 
salut. El pla es pot consultar al web 
paiporta.es/benestarsocial

La Regidoria de Benestar Social, 
Sanitat i Salut Pública va celebrar el 
Dia Mundial Sense Tabac amb l’es-
tabliment de punts sense fum a llocs 
estratègics. En aquests punts, es va 
informar a la ciutadania dels perju-
dicis econòmics i de deteriorament 
de la salut de l’hàbit tabàquic, a més 
de facilitar informació sobre com 

abandonar-lo. La programació, baix 
el títol ‘Paiporta sense mals fums’, 
va estar promoguda per la Unitat de 
Prevenció Comunitària de Conductes 
Addictives (UPCCA) i es va estendre 
al Centre de salut, l’Ajuntament, 

centres educatius de la localitat, que 
comptaren amb punts informatius. 

Programa sense fums a Paiporta 
per a combatre l’hàbit tabàquic

La Regidoria de Benestar Social ha 
elaborat al llarg dels últims mesos el 
primer Pla d’inclusió i cohesió social, 
amb una vigència de quatre anys. El 
pla té l’objectiu d’avançar cap a una 
Paiporta més cohesionada i inclusiva.
El document, accessible al web 
paiporta.es/benestarsocial, és una 

d’accions amb un calendari i pres-
supost concrets, que s’insereix de 
manera transversal a totes les àrees 
municipals.
Segons ha explicat el regidor de 
Benestar Social, Rafa Gadea, «no 
es tracta d’un Pla sectorial més en 
l’àmbit de les polítiques socials, sinó 
d’un element essencial en la verte-
bració, coordinació i reforç mutu de 
les actuacions que, en camps com 
l’ocupació, l’habitatge, joventut, edu-
cació, dependència, cultura o esports 
tenen com a objectiu un municipi 
més inclusiu i cohesionat».

Aprovat el Pla 
d’inclusió social 
2022-2025

Dins dels seus premis al bon govern, 
la Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies (FVMP) ha destacat com 
a bona pràctica municipal la Mesa 
front a la soledat no desitjada de 
Paiporta, iniciativa promoguda per 
la Regidoria de Benestar Social amb 
el suport i la col·laboració de més 
d’una desena d’associacions. 

Reconeixement 
a la Mesa front 
a la soledat

Paiporta ha viscut una nova edició 
del curs de cuidadores i cuidadors 
no professionals, promogut per la 
Regidoria de Benestar Social. En 
total s’han format 30 persones en 
els aspectes tècnics i psicològics de 
les cures a persones necessitades o 
en situació de dependència. A més, 
s’ha creat un grup de suport mutu 
amb els i les participants. 

Nou curs de 
cuidadores i 
cuidadors



>> El nostre poble <<  | 11

Primera Trobada 
Animalista de Paiporta

La primera edició de la Trobada 
Animalista de Paiporta es va tancar 
amb un notable èxit d’assistència i 
suport, amb la presència de cente-
nars de paiportines i paiportins a la 
plaça Major.
L’esdeveniment, organitzat per les 
regidories de Joventut i Medi Am-
bient amb l’objectiu de conscienciar 
sobre la necessitat de millorar la 
relació amb els animals i centrar-se 
en les cures i el seu benestar, va con-
gregar també a desenes de xiquetes 
i xiquets, que varen participar en 
els tallers i animacions temàtiques 
celebrades al llarg del matí.

Així mateix, huit associacions i enti-
tats protectores dels animals de la 
comarca de l’Horta Sud varen donar 
a conéixer els seus projectes, basats, 
quasi sempre, en el treball voluntari 
i en la captació de donacions.
Així, varen estar presents la Societat 
Protectora d’Animals de Burjassot 
(SPAB), l’Associació protectora 
d’animals ‘El Rebrot de la Vida’, 
l’Associació Lovecats, l’Associació 
Protectora de Llebrers ‘Galgos 112’, 
l’Associació La Llar dels Gats, Colò-
nies Felines de Picanya, Modepran i 
Petjades Trobades. El matí va acabar 
amb el concert de Sociologia Animal.

Més d’un centenar de persones 
varen disfrutar de la primera Mostra 
d’Improvisació Teatral, organitzada 
per la Regidoria de Joventut. La mos-
tra va córrer a càrrec del grup d’im-
provisació sorgit i consolidat arran 
de les activitats del Centre Jove. 

El grup de teatre 
d’improvisació 
es consolida

La programació d’activitats esporti-
ves i d’arts escèniques promogudes 
pel Centre Jove baix el nom d’In-
quiet ha donat el seus primers fruits 
palpables. Aquest mes de juny s’ha 
estrenat ‘El falso rey’, el curtmetrat-
ge creat, ideat, rodat i editat pels i 
les joves participants en el taller de 
cinema. 
Gràcies a aquesta activitat gratuïta, 
un grup de joves de Paiporta han 
aprés més sobre la narrativa cinema-

gravació o muntatge.
‘El falso rey’ és una peça audiovisual 

i canals en xarxes socials del Centre 
Jove de Paiporta. 

Estrena del curt 
del programa 
‘Inquiet’Xiquetes i xiquets disfruten amb tallers i animacions enfocades al 

respecte als animals. Huit associacions i entitats protectores hi 
participen
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Centenars de xiquets i xiquetes gaudeixen de 
les vacances a l’Escola d’Estiu de Paiporta

Es posa en marxa el Consell 
Local de Participació Citadana
Paiporta ha acollit una nova convoca-
tòria del seu Consell de Participació 
Ciutadana. 
La segona trobada d’aquest òrgan 
ha servit per a formalitzar la seua 
constitució, amb la incorporació dels 
membres representants dels diferents 
consells de participació sectorials: 
Consell d’Esports, Escolar, de Salut, 
de Comerç, de Joventut i de la Dona. 
L’alcaldessa de Paiporta, Maribel 
Albalat, presidenta del Consell, ha 
agraït als seus membres la seua parti-
cipació, al mateix temps que ha recor-
dat “el seu caràcter obert i participa-
tiu. Volem sentir les vostres propostes 
i també les de la ciutadania, que té 
la porta oberta a aquest Consell per 
a exposar les seues inquietuds i visió 
per a Paiporta”.
Per la seua part, la regidora de Par-

ticipació Ciutadana i vicepresidenta 
d’aquest Consell, Esther Torrijos, ha 
donat les primeres pinzellades del 
que serà l’activitat d’aquest òrgan a 
partir de setembre, al mateix temps 
que ha fet un repàs del que s’ha fet 
des de l’àrea quant a reforçament 
i dinamització del teixit associatiu 
local. “Totes les propostes que ixen 
d’aquest Consell tenen resposta, 
sempre busquem una solució. Així ho 
hem fet amb algunes de les qüestions 
que ja sorgiren en la primera con-
vocatòria d’aquest Consell i així ho 
continuarem fent”.
Entre les qüestions abordades, s’ha 
informat de la renovació del conveni 
amb la Fund ació Horta Sud, que en-
forteix el  teixit associatiu i visibilitza 
la tasca que realitza en el dia a dia de 
Paiporta. 

semestre de l’any amb una consolida-
ció de la seua transició a la digitalitza-
ció dels tràmits administratius. 
En la primera meitat d’aquest 2022 

-
trades, d’un total de 10.629, s’han 
realitzat en línia. 

com creixien exponencialment els 
tràmits telemàtics, amb l’augment en 

En aquests sis mesos s’han emés  478 
 

Pel que fa a les àrees amb més regis-
tres d’entrada, destaquen Benestar 

Respecte al tipus de tràmits registrats 
per àrees, destaquen els canvis de 

taxa del fem o les prestacions econò-
miques.

L’Ajuntament continua 
la seua reorientació 
cap a l’administració 
electrònica

Xiquets i xiquetes paiportines d’entre 2 
i 12 anys gaudeixen de l’escola d’estiu, 
organitzada per la Regidoria d’Educa-

March i que es desenvolupa amb nor-
malitat i amb sensacions molt positives. 

L’alcaldessa, Maribel Albalat, i el re-
gidor d’Educació, Alejandro Sánchez, 
han visitat el centre, on han pogut com-
provar la bona marxa i el bon ambient 
de l’escola d’estiu. Albalat ha destacat 
“l’alegria i l’ambient lúdic que es respi-

ra entre menuts i menudes, 
amb molta sintonia amb els 
seus monitors i monitores. 
Sens dubte, estan gaudint 
d’uns dies de vacances en 
bona companyia”.
Per la seua part, el regidor 
d’Educació ressaltava l’èxit 
de la convocatòria d’en-
guany, amb 600 xiquets i 
xiquetes inscrites. “A més, 
hem atés totes les peticions 
de matrícula de les famílies 
durant el període d’inscrip-
ció i hem aconseguit donar 
les mateixes oportunitats 
a totes les famílies paipor-
tines i que cap xiquet o 

xiqueta es quede sense escola d’estiu 
per raons econòmiques”. 
Menuts i menudes passen unes va-
cances lúdiques i divertides al mateix 
temps que es proporciona a les famílies 
una alternativa de conciliació durant 
els mesos d’estiu. Aquest objectiu és 
possible gràcies al Pla Corresponsables 
del Govern de l’Estat, que ha facilitat 

a totes les famílies inscrites al Pla. A 

del segon germà o germana.
L’activitat dóna quatre serveis: matine-
ra, matí, menjador i vesprada, reparti-
des en sis setmanes. Enguany, com a 
novetat, s’atén la petició de les famílies 
i l’activitat s’amplia al mes d’agost.
Al llarg d’aquestes setmanes faran 
activitats lúdiques i d’aigua, tallers, 
eixides i visites, com ara el Museu de la 
Rajoleria o els jardins de Vil·la Amparo.
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50 aniversari de 
la Policia Local 
de Paiporta 
La Policia Local de Paiporta està de 
celebració. Aquest 2022 commemo-

d’aquesta data, els seus membres 
han organitzat una sèrie d’esdeveni-
ments al llarg d’aquests mesos.
La primera de les cites ha sigut el 
torneig triangular de Futbol 7 que 
ha acollit el camp del Terrer, amb 
la participació de Guàrdia Civil de 
Paiporta i agents de Policia Local de 
Paiporta i Benetússer.
Xarrades, un curs d’arcabusseria, 
l’exposició de vehicles policials o una 

de la Policia Local de Paiporta són al-
gunes de les activitats programades.

drà lloc després de l’estiu.

L’Ajuntament adquireix una 
casa històrica modernista 

Creació del grup 
Temis de prevenció i 
actuació en violència 
de gènere
La Policia Local de Paiporta ha creat 
el grup Temis per a actuar i prevenir 
els casos de violència masclista en 
la localitat. Amb aquest protocol es 
garanteix un correcte tractament a 
les víctimes, fonamental en aquests 
casos. Entre les pautes que estableix 
designa agents de referència en cada 
torn de servei, que actuen com a 
enllaç i de manera coordinada amb 
l’agent de Policia Local al càrrec del 
servei de Violència de Gènere, amb 
accés al sistema Viogen, informació 
sobre les víctimes i els recursos i 
serveis d’atenció a les víctimes.

L’Ajuntament de Paiporta ha adquirit 
una casa històrica, situada al carrer 
Sant Jordi, amb l’objectiu de preservar 
el seu valor arquitectònic i històric 
com a part del llegat patrimonial de la 
localitat.
Es tracta d’un bé immoble de gran 
valor històric i patrimonial, construït 
entre 1943 i 1944, de dues plantes i 
una gran terrassa superior, coronada 
amb un templet de teula àrab blava, 
característic de les cases nobles de la 
seua època.
Com ha explicat l’alcaldessa de 
Paiporta, Maribel Albalat, “estem 
invertint en el nostre patrimoni i el 
nostre poble, en una aposta clara per 
contribuir a la seua conservació i pre-

servació, evitant la seua desaparició. A 
més, aquesta inversió també rever-
tirà en la ciutadania, ja que la nostra 
intenció és que puga gaudir d’aquest 
espai emblemàtic en un futur pròxim”.
La seua construcció va ser encoma-
nada per Ernesto Motes, propietari 
d’una fàbrica tèxtil ubicada al mateix 
carrer, a la família paiportina dels 
Ambrosios, experts mestres d’obres 
i xemeneies. Posteriorment, el seu 
propietari va decidir la seua venda a la 
família Dalmau.
Segons ha informat el regidor de 
Patrimoni, Vicent Císcar, “el consistori 
inclourà aquesta casa en el catàleg del 
patrimoni històric cultural de Paiporta 
com a arquitectura urbana”.

Uneix-te a 
Protecció Civil 
de Paiporta
Protecció Civil llança una campanya 
per a augmentar la seua plantilla, amb 
l’objectiu de procurar la integració i el 
reforç dels actuals membres.
Les persones interessades poden 
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Igualtat 
actualitza la 
prevenció de 
la violència 
masclista
La Regidoria reforça la coordinació i els programes concrets de suport 
a dones vulnerables i víctimes amb l’objectiu de previndre agressions 
i qualsevol tipus de maltractament, amb especial atenció al treball als 
centres educatius

Primera trobada 
de dones soles 
de Paiporta

L’objectiu de l’esdeveniment era for-
mar una xarxa de suport mutu entre 
les dones paiportines, una necessitat 
detectada arran de les activitats pro-
mogudes per la Regidoria d’Igualtat 
i altres àrees municipals. La idea 
és que la trobada desembocara en 
la creació d’un grup estable per a 
realitzar activitats en comú, sempre 
amb dinàmiques de respecte i sorori-
tat entre dones. A més, encaixa amb 
la política de promoció de la salut 
des de la prevenció comunitària. 

La Regidoria d’Igualtat promou 
l’encontre amb motiu del 8M per a 
establir una xarxa de suport 

Paiporta manté la seua aposta per la 
prevenció de la violència masclista i 
l’atenció a les víctimes d’aquesta xa-
cra social. Així, la Regidoria d’Igual-
tat reprén els programes de suport 
a dones vulnerables i víctimes, amb 
la continuïtat dels grups de dones, i 
l’establiment de noves ferramentes 
per a treballar amb homes agressors 
o potencials agressors.
En aquest sentit, personal tècnic de 
l’àrea de Benestar Social ha conegut 
de primera mà aquestes iniciatives 
municipals en una reunió amb la re-
gidora, Esther Coronado, i la tècnica 
d’Igualtat, per a que coneguen al 
detall els protocols a seguir dins del 

treball de prevenció i atenció a les 
víctimes.
«Entenem el treball contra la violèn-
cia masclista com una tasca trans-
versal en totes les àrees municipals 
però, si particularitzem els casos 
concrets, hem de donar suport i 
atenció a víctimes i potencials vícti-
mes, però també previndre que els 
agressors no reincidisquen», ha ex-
plicat la regidora, Esther Coronado.
En aquest sentit, la regidora ha 
insistit en “la necessària coordina-
ció entre Benestar Social, Igualtat i 
cossos de seguretat” per a compartir 
informació i assistir a les víctimes 
degudament i a temps. 

L’Ajuntament ha posat en marxa la 
implantació d’una aplicació mòbil 
per a millorar la protecció de dones 
amenaçades o amb ordre d’allun-
yament respecte dels seus agres-
sors. Aquesta aplicació, anomenada 
Eurocop Alert, permet, de manera 
senzilla, amb un sol botó, avisar a 
la Policia Local en cas de sentir-se 
amenaçades. L’avís arriba en qüestió 
de pocs segons a la prefectura de Po-
licia que pot actua amb més rapide-
sa, i l’aplicació, a més, geolocalitza a 
la dona i posa en marxa la gravació 
d’àudio i vídeo del dispositiu mòbil 
per tal de tindre proves en cas de 
consumar-se l’agressió. 

La Regidoria d’Igualtat ha promo-
gut, junt a Cibervoluntarios.org, un 
curs de ferramentes digitals per a 
dones en situació de vulnerabilitat, 
migrades i aturades. Les participants 
varen aprendre sobre videotelefona-
des, gestió de correu, cerca d’ocupa-
ció o administració electrònica. 

Formació en 
ferramentes 
digitals

Una APP mòbil 
per a protegir a 
les dones

Treball de detecció i 
tractament d’homes 
agressors
Inclosa en l’actualització dels pro-
grames de prevenció de la violèn-
cia masclista es troba el programa 
Contexto, ideat per a atendre homes 
que exercisquen o estiguen en risc 
d’exercir violència en les relacions 
de parella, i promovent la construc-
ció de vincles saludables. Es formarà 
a cossos de seguretat, personal tèc-
nic, associacons i clubs esportius.



>> El nostre poble << | 15

Millora la 

energètica

En la Llar de la Tercera Edat, la Re-
gidoria d’Urbanisme, Medi Ambient 
i Sostenibilitat ha portat a terme 
en els últims anys reformes per a la 
millora de l’aïllament de la instal·la-
ció, així com la renovació del sistema 
de refrigeració. Al CEIP Lluís Vives, 
el consistori ha impulsat la instal·la-
ció de plaques solars fotovoltaiques. 
Gràcies a aquestes actuacions, la 

i s’ha situat en el nivell C, el tercer 

Dos dependències municipals 

Pla Reacciona de la Diputació

canalització independent 
de reg als horts urbans

Les Passejades per 
l’Horta s’omplin

L’activitat promoguda per la Regi-
doria de Medi Ambient ha concitat 
gran interés. Als últims mesos, s’han 
promogut accions relacionades amb 
l’ornitologia, les rates penades, el 

paiportina. En moltes activitats s’han  
exhaurit les places. I encara en que-
den dos: L’itinerari botànic per Vil·la 
Amparo, al setembre, i un estudi so-
bre l’evolució de l’horta de Paiporta, 
a l’octubre. Hi ha més informació al 
web paiporta.es/passejadeshorta.

La Regidoria d’Urbanisme, Medi 

les obres de canalització d’aigua de 
reg del pou municipal del Palleter 
als horts urbans de la localitat. L’ac-
tuació, projectada en el Pla director 
d’aigua potable i reg aprovat al 
2016, suposarà un estalvi en con-
sum d’aigua potable i, per tant, farà 
encara més sostenible l’activitat als 
horts.
La inversió municipal en aquesta 
canalització ha sigut de 190.146,83 
euros, amb una canonada que 

transcorre sota terra al llarg de 880 
metres, pels carrers Palleter, Sant 
Francesc, José Capuz i el camí de les 
Vinyes del Marqués. 
Per a la responsable d’Urbanisme, 
Marian Val, «l’obra contribueix a 
estalviar aigua potable i, al mateix 

i públic». La nova canalització «està 
preparada per a ampliar el sistema 
de reg amb aigua del nostre pou al 
poliesportiu, el camp de futbol, zo-
nes escolars i el jardí del Museu de 
la Rajoleria», ha afegit Val.

670.000 euros de 
Fons FEDER per a 
Paiporta
La Regidoria d’Urbanisme ha ob-
tingut 670.000 € de fons europeus 
FEDER per a l’adequació a mobilitat 
de vianants dels carrers S. Eduard, 
C. Benlloch, Pelayo, Rajolar, Sagrada 
Família i Don Juan de Àustria. 

Aprovada la nova 
zona verda del 
carrer Silla
La junta de govern de Paiporta ha 
aprovat recentment el projecte de 
construcció de la nova zona verda 
del carrer Silla, que ocuparà una 
superfície total de 4.061,83 metres, 
i comptarà amb un pressupost apro-
ximat de 430.000 euros, dins del pla 
d’inversions previst per a 2022, fruit 
del romament positiu de Tresoreria. 
Aquesta àrea de la zona sud de la 
localitat serà un espai verd pensat 
per a incentivar l’esplai i el passeig, 
de relació social i també amb equi-
paments per a activitats recreatives 
i esportives d’adolescents, joves i 
persones adultes. 
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El Paiporta CF està de celebració en 
aquest 2022. I és que no només com-
memora una data assenyalada, sinó 
dues. Enguany, aquest club s’ha con-
vertit en centenari. Va ser un tal senyor 
Olcina qui el va fundar allà per l’any 
1922. En aquell moment, uns quants 
treballadors locals començaven a jugar 
al “balonpie”. 
Des de llavors, la seua dilatada història 
ha viscut canvis de terreny de joc, 

arribar als nostres dies, on en la tempo-
rada 2021-2022 s’ha tret per primera 
vegada la targeta verda a un jugador 
per un bon hàbit de companyonia dins 
del camp. 
Però, el Paiporta CF té un altre motiu 
de celebració. En 2022 el seu camp, “El 
Palleter”, compleix 50 anys. En eixos 
primers temps d’aparició del futbol, els 
treballadors que es donaven cita per 
a practicar-lo ho feien al camp de “La 
Garrofera”, un descampat que feia de 
terreny de joc -actual emplaçament de 
l’auditori de la Banda Primitiva-. Entre 
el 1957 i el 1958 l’equip es traslladà 
als terrenys que ara ocupa el CEIP 
Rosa Serrano. Després, el barranc es 
va convertir en el camp de l’equip, en 
el també mític camp “Los Puentes”, 
on el Paiporta CF jugà durant 20 anys. 
Dos anys abans, en 1970, es posava 
la primera pedra de “El Palleter”, que 

L’equip es traslladava a la que continua 

sent la casa del club. 
No són molts els clubs valencians, ni 
tampoc espanyols, que han arribat als 
cent anys de vida. De fet, el Paiporta 
CF és el cinqué club més antic a la 
Comunitat. En tot aquest temps, moltes 
directives i jugadors han passat pel 

i el primer equip en Primera Preferent, 
compten amb equip en quasi totes les 
categories: Primera Regional –on juga 

aleví, benjamí, prebenjamí i querubins. 
A més, des de la temporada 1997-1998 
el Paiporta CF té un sòlid equip femení.
Però els inicis no foren fàcils. Encara 
que el club es fundava en el 1922, 
la seua inscripció en la Federació 
Valenciana de Futbol no es produïa 

anys de postguerra no hi havia activitat 
esportiva.
En l’àmbit esportiu, el Paiporta CF ha 

Rei, dècades enrere, o convertir-se en 
campions de la Comunitat Valenciana, 
en la temporada 1962-1963. Posterior-
ment, quedava segon en la categoria 
regional en tota Espanya.
Tota una història de superació, asso-
liments, campionats disputats... que 
situen al club en tacar la temporada 
en una sisena posició de la competició, 
tot i que adverteixen que el millor està 
encara per vindre.
Cent anys forjats a través d’una gran 
passió per aquest esport, la transmissió 
de valors com la humilitat, el respecte 
o l’esportivitat i la consolidació d’un 
gran ambient que l’ha convertit en una 
gran família, amb vincles molt arre-
lats amb Paiporta. Hem de felicitar al 
Paiporta CF per aquests cent anys, el 
centenari d’un gran club, que és part 
molt important de la història viva de 
Paiporta.

100 anys del Paiporta CF: història 
viva d’un club i un poble

Partit de futbol al camp “Los Puentes”
President de la FFCV, president del Paiporta CF 
i alcaldessa de Paiporta en un acte del centenari

Paiporta CF any 1943

Paiporta CF 1928

Exposició 100 anys del Paiporta CF al Museu
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Les festes més desitjades
Les nostres Festes de Sant Roc 2022 ja estan ací, ja han arribat, i amb elles la 
germanor i les tradicions. Per fi, després de dos anys de pandèmia, enguany 
tornarem a gaudir de les nostres Festes Populars. Tornarem a gaudir de la música, 
la festa i la pólvora.

Heu sigut un poble exemplar en tot aquest temps i, per això, des de l’Ajuntament 
i la Regidoria de Cultura hem treballat amb molta il·lusió per a oferir-vos les 
millors festes, per tornar a eixir al carrer, tornar a retrobar-nos, a compartir, 
gaudir i conviure pacíficament i en harmonia.

Com a alcaldessa de Paiporta vull donar les gràcies a totes les persones que han 
participat i col·laborat per dur endavant la programació festera. Des de les diferents 
àrees municipals, i també amb el treball coordinat amb les nostres associacions 
paiportines, farem possible la celebració d’unes Festes de Sant Roc integradores 
i per a totes i tots, representatives d’allò que som com a poble. Gràcies de tot cor, 
sense vosaltres no seria possible.

Anime a tot el món, paiportins, paiportines i visitants, a sumar-vos a la festa de manera responsable perquè passem 
uns dies magnífics i que les Festes de Sant Roc 2022 siguen exemple de convivència.

Torna l’alegria, torna la il·lusió, torna la germanor, torna la tradició, TORNA LA FESTA!

Maribel Albalat Asensi
Alcaldessa de Paiporta

FESTES
POPULARS

2 0 2 2

SANT
ROC Tornen

Tornen les festes de Paiporta
Por fin vuelven las Fiestas de Paiporta y con ellas la ilusión. Hemos tenido que vivir 
una larga espera a causa de la situación sanitaria, pero ya las tenemos aquí. Paiporta 
se merece vivir unas fiestas inolvidables que recuperen nuestras tradiciones y nuestra 
alegría.

Como concejala de Cultura, es un honor para mí haber tenido la oportunidad de 
organizar estas fiestas después de haber vivido un tiempo difícil que pasará a la 
historia de nuestro pueblo. Doy las gracias por haber podido hacerlo rodeada de 
nuestras asociaciones de fiestas, donde cada una de ellas ha trabajado con una 
ilusión especial y donde la colaboración ha sido total.

Este año participan en las fiestas más de 30 asociaciones de Paiporta, entre actividades, 
cabalgata y recinto ferial. Todas ellas con muchísima ilusión y ganas de hacer felices 
también a sus vecinas y vecinos paiportinos. Por mi parte siempre tendrán todo mi 
reconocimiento y apoyo al trabajo que realizan año tras año por Paiporta.

El área de Cultura, junto con el tejido asociativo y la colaboración de diferentes áreas municipales, hemos preparado 
un programa muy especial y completo para que todas y todos los paiportinos puedan disfrutar sus fiestas populares al 
máximo y compensaros por todo este tiempo tan complicado que hemos tenido que vivir.

Os deseo que paséis unos días inolvidables.

VISQUEN LES FESTES DE SANT ROC!

Esther Torrijos Alonso
Regidora de Cultura

del 8 al 17 d’agost



23.30 Espectacle “Tributo a Estopa”
C/ Mestre Serrano. Co·labora Falla Mestre Serrano-
Sant Francesc, 50 aniversari. Al finalitzar, festa amb 
ambientació musical

Campionat de Truc. Penya l’Esquellot. Matí i vesprada 
al local de la penya, c/ Dr. Fleming amb Sant Pasqual.

7 diumenge

6 dissabteClavaris del Crist

20.30  Xaranga. Carrers del poble. L’Atropello.
21.00  Començament de l’activitat de les casetes de festa.

Recinte Ferial (c/ Jaume I entre c/ Torrent i Montcada).

23.00  Correfocs. C/ Jaume I (entre Auditori i pl. Major).

10.30  Taller de Teatre Infantil. L’Auditori Municipal. 
Burumballa Teatre. Inscripcions a l’Ajuntament del 25 de 
juliol al 5 d’agost, de 8 a 13 anys. 

18.00   Albaes “La Festa a Casa”. Carrers del poble. 
Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.

20.00  VI Trofeu Benèfic de Futbol “El Palleter”
Paiporta CF - CF Gandia.

Camp de futbol El Palleter. Paiporta Club de Futbol.
20.00 Casetes de festa. Recinte Ferial (c/ Jaume I). 
21.30   Sopar popular faixat. C/ Jaume I. 

Inscripcions a l’Ajuntament del 25 de juliol al 5 d’agost.
23.00 Concert: El Eco de los Patos i  Tardor & May Ibáñez. 

Escenari Recinte Ferial (c/ Jaume I).

8 dilluns

18.00  Festa infantil. C/ Sant Jordi. 
Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.

18.00  Fira Artesanal de Moros i Cristians. C/ Antonio Machado. 
Associació d’Artesans i Professionals de Moros i Cristians.

20.00 Casetes de festa. Recinte Ferial (c/ Jaume I).
21.00  Concurs de Truita. Casetes de festa, Recinte Ferial,

c/ Jaume I. Comparsa Cristiana “Els Cavallers”.
Inscripcions a l’Ajuntament del 25 de juliol al 5 d’agost.

23.00  Musical “Operación homenaje”
C/ Sant Joan de Ribera (front església Sant Ramon).

10.00  V Memorial billar a tres bandes Ramón 

Martí. Copa Federació CV. Club Billar Paiporta.
Seu Club Billar, pl. Església Sant Jordi. 

11.00   Festa del Melonet: confecció melonets
C/ Convent amb c/ Sant Roc. Inscripcions a l’Ajuntament 
del 25 de juliol al 5 d’agost.

19.00  Moguda Festera. Eixida pl. Casota fins carrer Lluís Vives.
Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.

20.00 Casetes de festa. Recinte Ferial (c/ Jaume I)

21.00  Festa del Melonet: cercavila 
C/ Sant Roc, Primer de Maig, Pont Vell, pl. Blasco Ibáñez, 
Pare Jordi Maria, Sant Pasqual, Mestre Palau fins L’Auditori.

23.00  Discomòbil: Remember D10. DJ’s Santi Martínez, 

Sebas Ghom i José Coll. Escenari Recinte Ferial (c/ Jaume I).

23.00  Nit dels Majors “Guateque anys 70”. Pl. 3 d’abril.

9 dimarts

10 dimecres

11 dijous

Dissabte 30 de juliol

20.00  Benedicció de vehicles (cotxes, motos, bicis...).
C/ Santa Anna, Primer de Maig, Pont Vell, pl. Blasco Ibáñez, 
Jaume I, Ausiàs March, López Trigo, pl. Església. 
Sorteig de regals entre els xiquets i les xiquetes participants.

Dissabte 6 d’agost

21.00  Concurs de paelles. C/ Antonio Machado.



10.00  V Memorial billar a tres bandes Ramón Martí. 
Copa Federació C.V. Seu Club Billar, pl. Església Sant Jordi. 
Club Billar Paiporta.

10.45  Cercavila Almogàvers amb xaranga 
Carrers del poble. Comparsa Cristiana Almogàvers.

11.00   Parc infantil de jocs aquàtics. Pl. 3 d’abril.
18.00  Grand Prix. Pl. 3 d’abril. 

Equips de 6 a 8 persones majors de 14 anys.
Inscripcions a l’Ajuntament del 25 de juliol al 5 d’agost.

20.00 Ofrena de la Mare de Déu d’Agost 
C/ Convent, Sant Roc, Primer de Maig, Pont Vell, pl. Blasco 
Ibáñez, Jaume I, Ausiàs March, López Trigo. 
Clavariesses de la Mare de Déu d’Agost.

20.00 Casetes de festa. Recinte Ferial (c/ Jaume I)
20.15  Entradeta de Bandes. 

C/ Santa Anna, Primer de Maig, Pont Vell, pl. Blasco Ibáñez, 
Jaume I. Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes

21.30  Entrada de  Moros i Cristians
C/ Mestre Palau, Jaume I, pl. Blasco Ibáñez, Pont Vell, Primer de Maig, 
Santa Anna. Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes

  9.00  Patinada Popular. Poliesportiu Municipal.
Club de Patinatge Velocitat Paiporta.

10.00  V Memorial billar a tres bandes Ramón Martí. 
Copa Federació CV. Seu Club Billar, pl. Església Sant Jordi. 
Club Billar Paiporta.

10.00  Escalada al Rocòdrom. Jornada de portes obertes. 
Rocòdrom del Poliesportiu municipal. 
Club d’Espeleologia l’Horta.

11.00   Festa de l’espuma. C/ Jaume I (junt a pl. Major).

20.00 Casetes de festa. Recinte Ferial (c/ Jaume I).
20.00  Desfilada de comparses de Moros i Cristians. 

C/ Santa Anna, Primer de Maig, Jaume I. 
Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.

20.30  Ambaixada de comparses de Moros i Cristians
C/ Jaume I, junt a L’Auditori Municipal. 
Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.

23.00  Nit de Sarau de folklore valencià. So de Bassi.
C/ Antic Regne amb c/ Sant Francesc.

23.00  Concert de David Otero. Escenari Recinte Ferial (c/ Jaume I).

10.00  V Memorial billar a tres bandes Ramón Martí. 

Copa Federació C.V. Seu Club Billar, pl. Església Sant Jordi. 
Club Billar Paiporta.

11.00   Titelles “Caputxeta i altres llops”. Xalet de Catalá.
Repartiment d’orxata i fartons.

18.30  XXIIa Volta a Peu Infantil. Eixida i meta a la pl. Blasco Ibáñez. 
Club Atletisme Paiporta.

20.00 Casetes de festa. Recinte Ferial (c/ Jaume I).
20.30  Dansà de Sant Roc: Grup de Danses L’Espolí  i 

Grup de Danses Sant Roc. Pl. Església de Sant Jordi. 
Portadors de Sant Roc

21.30  Retreta dels Moros i Cristians.Eixida pl. Xúquer fins al 
Recinte Ferial. Junta Coordinadora de Comparses Mores i Cristianes.

23.00  Orquestra Montecarlo. Escenari Recinte Ferial (c/ Jaume I).

12 divendres

13 dissabte

14 diumenge



10.30  Degustació del “Guisat de Sant Roc”. C/ Sant Jordi. 

12.00  Missa de la Mare de Déu d’Agost.    
Església de Sant Jordi. Clavariesses de la Mare de Déu d’Agost.

20.00 Casetes de festa. Recinte Ferial (c/ Jaume I).

21.00  Processó de la Mare de Déu d’Agost. 
Volta de la processó. Clavariesses de la Mare de Déu d’Agost.

22.00  Entrà de la murta. Volta de la processó.

23.00  Concert de Sant Roc. Pl. Cervantes. 
A càrrec de La Unió Musical de Paiporta.

15 dilluns

16 dimarts

18.30  Cavalcada 
Carrers del poble. Festers del Gos.

21.30  Processó del Gos 
Carrers del poble. Festers del Gos 

22.00 Cremà del Gos i Castell de focs
Placeta del Casino. Festers del Gos.

 8.00   Cercavila amb focs artificials
Volta de la processó. Portadors de Sant Roc.

12.00   Missa solemne de Sant Roc 
Església de Sant Jordi.

13.00   Benedicció i repartiment de pans 
Església de Sant Jordi. Festers del Gos.

14.00  Mascletà. Pont Vell.

19.00  Cavalcada de Sant Roc
Recorregut tradicional.

22.00  Processó de Sant Roc 
Recorregut tradicional.

22.30  Ball tradicional
Esplanada de l’Auditori. Festers del Gos.

00.00 Castell de focs artificials
C/ Montcada.

17 dimecres
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Fa ja setmanes que els nostres 
menuts i menudes gaudeixen de les 
merescudes vacances d’estiu. Per a 
les persones més majors, l’escola és 
un període de la nostra vida que ja 
ens queda prou llunyà. No obstant 
això, és innegable que es tracta 
d’una etapa de gran importància com 
a part del nostre desenvolupament i 
creixement com a persones, del qual 
totes i tots, d’una manera o d’una 
altra, guardem molts records.
Durant bona part de les primeres 
dècades del segle XX l’educació no 
era una prioritat entre les famílies 
treballadores i menys acomodades. 
Tampoc era primordial en el cas de 
les dones, on la formació se centra-
va, especialment, en la cura de la 
llar, la família i la criança. 
Xiquets i xiquetes començaven a tre-
ballar molt prompte; bé fora de casa 
o, en el cas de les dones, cuidant a 
germans i germanes menudes men-
tre la resta de la família treballava. 
Així doncs, l’absentisme escolar era 
molt alt. 

A Paiporta teníem dues escoles, el 
col·legi públic Pare Jorge María, 
ubicat en l’actual emplaçament de 
l’Ajuntament, dividit en classes se-
parades per sexe, i el col·legi privat, 
anomenat “el del Secà”, ubicat en el 

la Llar de la tercera edat. Aquest 
últim comptava amb tres aules de 

a l’estudiantant que només volia 
aprendre el més bàsic per a ini-
ciar-se de seguida al món laboral.

L’alumnat dels dos centres recorden 
de forma entranyable alguns dels 
noms dels seus docents: D. Antonio, 
D. Vicente, Dª. Consuelo i Dª. Ama-
lia; D. Juan Alcántara, D. Francisco 
Desiderio, D. Joaquín Renovell o D. 
Antonio Ibáñez.
En 1954 es va instal·lar un altre 
col·legi en la població, el Col·legi La 
Inmaculada, dirigit per la comunitat 
de religioses Hermanas de la Ca-
ridad de San Vicente Paúl i que en 

l’actualitat segueix amb la seua labor 
docent.
Especial menció mereix el treball 
lliderat per la senyora Juana. Aques-
ta dona coratjosa va exercir una 
important tasca docent com a la 
primera mestra de pàrvuls destina-
da a Paiporta. Tampoc ens podem 
oblidar d’un altre centre amb un 

‘els Cagons”, que a diferència de les 
actuals guarderies, a les quals s’as-
semblarien les antigues escoles de 
“cagons”, les responsables, sempre 
dones, no tenien cap mena de forma-
ció. A Paiporta la “tia Pepeta” i la “tia 
Luisa” cuidaven dels més xicotets i 
xicotetes.  
Ara, dècades després, la realitat és 
una altra ben diferent. L’educació 
és universal, inclusiva i obligatòria, 
dels 3 als 16 anys. L’Estat i les au-

educatiu i cap persona es veu priva-
da de la possibilitat d’estudiar o de 
continuar la seua formació per raons 
econòmiques.
Hui en dia, les guarderies són una 
alternativa de conciliació molt estesa 
entre les famílies, amb docents, tant 

xiquetes s’interrelacionen dins de les 
aules sense complexos ni imposicions 

canviat el tinter, la ploma i l’enciclo-
pèdia Álvarez per mòbils, tablets i 
pantalles tàctils on, amb només un 
clic, tenim accés a tota una informa-
ció emmagatzemada en xarxa.

nostre sistema educatiu començava 
a prendre forma a començaments 
del passat segle. No obstant això, les 
ganes d’aprendre, la mira-
da curiosa  i la fascinació 
enfront nous coneixements, 
són coses que no canvien.

Records dels temps d’escola a Paiporta 
#DescObrimPaiporta

Classe de D. Joquín Renovell (1945). Foto cedida per Isabel Uxera  

Escola dels ‘Cagons’ de la ‘tia Pepeta’ i la ‘tia Luisa’.  Foto cedida per Marisa Rodríguez Germanes i germà Roser (1949). Foto cedida per Vicenta Roser
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La Biblioteca Pública de 
Paiporta celebra la gran festa 

Els jardins del Xalet de Català han 
reunit a xiquets i xiquetes de Paiporta, 
així com professorat dels seus centres 
educatius, per a celebrar la gran festa 

xiquets i xiquetes un repte lector men-

lector per a fomentar la lectura entre 

Xiquets i xiquetes han gaudit ballant 
i sentit els contes i les històries dels 

els diplomes que reconeixien la seua 

encetada per la Regidoria de Cultura 

Paiportins i paiportines ja poden 

espais urbans de Paiporta i donar 
suport a les expressions artístiques 

el lema triat per a la primera edi-

Finalitzats els 
murals guanyadors 

Paiporta 

Paiporta estrena el seu 

un cap de setmana les places, jardins i 

acostar-la a paiportins i paiportines, 
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El nou CEIP Jaume I comença el seu 
compte enrere

ben equipats per als nostres xiquets i 

del seu pressupost municipal al llo-

actuacions que la Generalitat està 

consistori hem assumit el lideratge de 
la recerca de solucions, fent un pas 

El projecte, que ascendeix a 

tallers de cuina saludable programats 

ques, receptes i elaboracions amb 

cia dels hàbits alimentaris saludables i 
cia amb obligacions i responsabilitats 

Cuina saludable 
per a menuts i 
menudes plaça de la Casota

Centenars de famílies, xiquets i 

de curs, organitzada per la Regido-

prada on han gaudit de jocs gegants, 
30 persones es  

de Paiporta 
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Les dones migrants de Paiporta 
creen una xarxa de suport mutu

Arribar de nou a un país estrany com-

-

-

- -

-

-

de determinades procedències. 

-

-

-

La primera trobada del grup de dones migrants es va celebrar al poliesportiu i va suposar un intercanvi d’emocions, costums i gastronomia

La meta és la 
integració a través de 
l’intercanvi cultural i 
d’experiències

Paiporta s’associa

Amb els objectius d’afavorir la integració, ajudar en la burocràcia i reforçar-se mútuament en un moment 
difícil com és l’arribada a un nou país, naix una agrupació de dones migrades a Paiporta. El moviment compta 
amb el suport de la Regidoria d’Igualtat, que també ha promogut el contacte entre diferents procedències
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‘Guide the guide’. Visita a l’Ajuntament de l’estudiantat 
de l’IES La Sénia, acompanyat per joves de centres educa-
tius de Croàcia, Romania, Itàlia i Portugal que participen en 
aquest programa europeu Erasmus + d’innovació educativa.

‘Diumenges Menuts’. És la proposta cultural i d’oci per a 
públic infantil i famílies que ha posat en marxa la Regidoria 
tots els diumenges de març a juny, amb èxit de convocatòria.

La Finestra de Paiporta

L’UNICA reforça l’atenció ciutadana. 
d’atenció ciutadana reforça aquest estiu el seu personal per a 
atendre les inscripcions a les diferents activitats de les festes.

Tallers de màscares al Museu. Aquest espai cultural ha 
acollit la visita de diferents grups d’escoles d’estiu i espor-
tives que han aprés a fer màscares reutilitzant materials.

Trobada esportiva. El Servei Municipal d’Esports va 
organitzar l’esdeveniment, que va reunir a tots els clubs 
en un matí d’activitats i reconeixements al poliesportiu

Emergència habitacional. El primer tinent d’Alcaldia, 
Pep Val, i el de Benestar Social, Rafa Gadea, es varen reunir 
amb la directora general d’Emergència Habitacional per a 
conéixer els programes de la Generalitat al respecte. 

ALDIS visita les composteres. L’associació paiportina 
va visitar els horts urbans, on es reutilitzen els residus 
orgànics per a crear fertilitzant natural. 

A les teues mans. La Regidoria de Medi Ambient ha conti-
nuat amb la campanya de conscienciació sobre la necessitat 
de reciclar i d’implantació del nou contenidor marró. 
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Repte solidari ‘Camino a Madrid’. Paiporta ha acollit 
l’entrega de trofeus d’aquesta segona edició de la iniciativa 
solidària que l’Associació Virgen del Pilar de la Guàrdia 
Civil,enguany, ha destinat els fons recaptats a FEDER.

Cinema a la fresca. Centenars de paiportins i paiportines 
han acudit al llarg dels caps de setmana de juliol a la plaça 
3 d’abril per gaudir de les projeccions de cinema d’estiu.

Nous aparcaments. L’Ajuntament habilitarà un solar al ca-
rrer Rafael Ribelles com a aparcament públic que se suma al 
del carrer Torrent, José Segrelles o José Capuz/Juan d’Àustria.

Els seus membres 
aprenen tàctiques d’actuació ràpida i intervenció en aglomera-
cions, per tindre unes festes segures i sense agressions.

 La taekwondista paiportina del Club Depor-
tivo PIAAM (esquerra) s’ha proclamat subcampiona d’Es-
panya universitària en categoria de menys de 53 quilos. 

Estiu esportiu. L’alternativa lúdica i educativa de la Regi-
doria d’Esports ha comptat amb activitats de sensibilitza-
ció mediambiental, amb l’ajuda de la Mancomunitat. 

Iván Lysenko, campió d’Espanya. El paiportí, del Club 
Deportivo PIAAM, es va proclamar campió nacional cadet 
en categoria de més de 65 quilos a Almeria. 

 La Regidoria d’Es-
ports ha col·laborat amb el centre paiportí com a promotor 
de l’activitat física i l’esport (CEPAFE). En el pròxim curs, 
l’alumnat tornarà a conéixer noves modalitats esportives.



>> Paiporta <<30 |

Escenas y ocho años perdidos

Como representación del ayun-
tamiento, cada vez que asisto a 
un pleno o a una comisión, me 
viene a la memoria la película de 
1989 la guerra de los Rose. Dicen 
que la realidad siempre supera la 
ficción, y en este caso hace honor 
al dicho. Empezó este matrimonio 
que nos gobierna con el objetivo 
claro de matrimonio por patrimo-
nio, no les unió el amor. Y como en 
toda unión por intereses, se salpi-
can las amenazas, las riñas y los 
enfados que es lo normal en estos 
casos. La última amenaza “Se 
cruza una línea roja con la apro-
bación de los festejos taurinos”, 
pues se puede cruzar roja, verde 
o azul, les recuerdo que les unió. 
Y a estas alturas suele pasar que 
cada cónyuge hace de su capa un 
sayo, sin importarle en bienestar 
general más que el suyo propio. 
Pues uno de los contrayentes se 
compra un casoplón por 500.000€, 

porque yo lo valgo. Eso sí, lo visto 
de conservación del patrimonio…. 
Bla, bla….Y yo pienso ¿y porque 
no se compra la casa Gris que es 
más antigua y tiene mayor valor 
histórico para la población?. ¿O es 
que la excusa es eso, una excusa? 
Pero en esta historia la cosa se 
complica, porque es lo que tiene 
el poliamor o el poliinterés (me-
jor), que interviene mucha gente. 
Y tenemos a una de las integran-
tes que trata de ganarse su hueco 
a base de hacer cualquier cosa, 
que le gusta una foto. Si tengo 
que montar una feria de comercio 
a la que no asiste el comercio de 
Paiporta, bueno ni los Paiportinos, 
qué más da. Yo doy un buen perfil 
en la foto, comento que ha sido de 
notable alto y a ver si consigo su-
bir puestos en la lista de las próxi-
mas elecciones. Y como a estas 
alturas están en otros menesteres, 
este matrimonio no se ocupa ni 

del mal estado de las calles, ni de 
las plagas que tenemos en el pue-
blo (bichitos varios), etc, etc… Y 
por supuesto no bajamos impues-
tos que no nos quedará dinero 
para nuestras guerras personales.

Menos mal que seguimos vivien-
do en un pueblo, que lo mejor 
que tiene es su gente, así que 
de bien nacido es ser agrade-
cido a todas las asociaciones 
culturales y deportivas que 
hacen posible nuestra fiesta.
Nos queda el consuelo que te-
nemos un pueblo de película.

Solo me queda desearos FELICES 
FIESTAS Y VISCA SAN ROC

Francisco Estelles Garcia
Portavoz del grupo Munici-
pal Ciudadanos Paiporta

La guerra de los Rose

Chelo Lisarde
mconsuelolisarde@paiporta.es

Contacta amb la portaveu del grup

Francisco Estellés
paiporta@ciudadanos-cs.org

Contacta amb el portaveu del grup

Llevamos más de siete años de 
gobierno de coalición,  llevamos 
7 años perdidos, desperdiciados, 
para Paiporta y sus habitantes.

Siete años en los que siguen pen-
dientes de las reformas del colegio 
L´Horta y el IES la Sénia, siete años 

cant, se ha convertido en el Pla FRA-
CASANT mucho anuncio y resultado 
cero. La falta de reivindicación de 
los dos concejales de educación que 
hemos tenido en estos años es más 
que evidente no les hemos oído ni 
palabra, ni una petición, ni una queja 
NADA, para ellos todo está bien, no 
elevan la voz contra el gobierno de 
la Generalitat, de su mismo signo, no 
vaya a ser que se les enfaden, por el 
contrario no hacen más que justi-

poco, sacan pecho de la gestión.

Siete años en los que el deterioro de 
nuestras calles y plazas es más que 

evidente, aceras, calzadas, señaliza-
ción, parques, nada se libra de la fal-
ta de mantenimiento y poca limpieza.

Siete años en los que hemos in-
crementado el gasto, de forma tan 
alarmante que el interventor en 
la liquidación del presupuesto del 
ejercicio anterior nos dice: “vista la 
evolución tendencial, serán ne-
cesarias medidas políticas de 
reducción de gastos o incremen-
to de ingresos para equilibrar 
el presupuesto a su aprobación 
inicial….. Además, conforme al plan 
de inversiones 
se estima que será necesaria 

su inclusión en presupuesto”.

Siete años en los que se ha gasta-
do gran parte del presupuesto en 
actividades que la población no 
demanda y que no tiene más sentido 
que el de contentar a sus respecti-
vas parroquias eso lo hacen mara-

villosamente bien, los ciudadanos 
se sienten desatendidos,  cuando 
no atendidos a cara de perro.

Siete años de desidia y falta de rum-
bo en el gobierno a los que se  unen 
las escenas que
de ciclo, empiezan a ser habituales, 
pataletas entre los socios de coali-
ción que no tienen más sentido que 

diferencias; si,  apariencia porque 

coalición, coalición que sólo pueden 
evitar los ciudadanos de Paiporta.

Aprovecho la proximidad de 

desearos a todos unas felices 

VIXCA EL PARE SANT ROC PA-
TRÓ DE PAIPORTA!!!!!!

Chelo Lisarde 
Portavoz PP Paiporta
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Rendimos cuentas: Paiporta per a totes i tots

Molt sovint, en converses amb amics 
i amigues, ens plantegen per què 
estem en política. Per què dedicar-li 
temps a un treball públic pel qual 
rebem tants elogis com crítiques? És 
necessari? I la resposta, en la gent 
de Compromís, sempre és sí. Les 
regidores i regidors de Compromís 
estem ací per a fer realitat el que 
somiem per a Paiporta: justícia 
social i econòmica, igualtat, inclusió i 
lluita contra el canvi climàtic. 
Són els pilars de la nostra proposta 
política, sòlida des dels anys de l’opo-

consolidats des de fa 7 anys, quan 
vàrem accedir al govern com a força 
més votada de l’esquerra.
Som el partit que ha encapçalat una 
gestió responsable i transparent 
dels diners públics. Hem reduït el 
deute amb els bancs a zero. Hem 
convertit un Ajuntament arruïnat pel 
PSPV-PSOE i el PP en un 
gestió. Una entitat pública amb roma-
nent positiu que ens permet fer inver-

sions. I sentim orgull de formar part 
d’este grup municipal els últims anys.
Hem vingut a la política temporal-
ment a servir, no a servir-nos. Ni a 
trepar. Venim a fer realitat el som-
ni compartit d’una Paiporta més 
verda, justa, inclusiva, solidària i 
igualitària. Un poble lliure d’odi, de 
maltractament animal i d’intolerància. 

mai. Hem vingut a treballar, i ho 
continuarem fent mentres tinguem el 
suport de la ciutadania. 
I mai amagarem que hem vingut a 
l’Ajuntament a fer política. Què hem 

que diuen que no en fan, de política. 
Perquè menteixen.
Fem política quan adeqüem carrers a 
una mobilitat més sostenible i aconse-
guim la major subvenció europea de 
la història de Paiporta. Fem política 
incentivant l’energia solar fotovol-
taica. Fem política amb l’ampliació 
de competències i personal d’ESPAI. 
Fem política amb alternatives d’oci i 

educatives per a joves i també per a 
les persones majors, especialment, 
les que estan soles. Fem política quan 
destinem tots els recursos possibles a 
la protecció de dones amenaçades per 

s’aca-
be la violència masclista. Ja poden 
bramar els de sempre. 
Fem política tots els dies, amb inicia-
tives d’ocupació que ens coloquen 
amb nivells d’atur d’abans de la crisi 
de 2008; amb 3,2 milions d’euros en 
inversions; amb el projecte de Vil·la 
Amparo a punt de començar, amb el 
pavelló esportiu en tramitació. I amb 
la nova Casa de la Dona, ja adquirida 
gràcies a la bona gestió econòmica. 
Fem política perquè ens han triat per 
a fer-la. I disfrutem fent realitat el 
somni compartit d’una Paiporta millor.
Vos desitgem que passeu unes 
bones festes populars!

Pep Val
Portaveu del Grup Municipal 
Compromís per Paiporta

Hace poco más de un año desde 
que Maribel Albalat asumiera el 
reto de ser la alcaldesa de Paipor-
ta. En aquel momento las olas de 
Covid se sucedían y quedaban por 
delante los retos de la vacunación, 
recuperar la normalidad, abordar 
las fracturas que la pandemia estaba 
y está dejando en la economía…
Era entonces el momento de ser va-
lientes, de salir adelante con optimis-
mo, con el compromiso de no dejar a 
nadie atrás. Desde el Partido Socialis-
ta abordábamos esta nueva etapa sa-

nía paiportina depositaba en nuestro 
partido y en Maribel Albalat como al-
caldesa. Era el momento de la res-
ponsabilidad, la ilusión y, por enci-
ma de todo, las ganas de trabajar 
aún más por mejorar Paiporta.
Maribel Albalat cambió la forma de 
entender la alcaldía en nuestro muni-
cipio. Ser alcaldesa es escuchar a 
todo el mundo, estar a pie de calle 

empapándose de la realidad y estar al 
lado de los paiportinos y paiportinas. 
Ser la alcaldesa de todos y todas. 
Paiporta está mejor que hace siete 
años. Pero no está todo hecho y que-
dan muchísimas cosas por hacer y por 
mejorar. Necesitamos, ahora más que 
nunca, huir de los extremos, de los 
radicales que solo conciben la vida pú-
blica bajo su mirada. El PSPV-PSOE no 
va a caer en provocaciones ni respon-
der a pataletas de colegio. La política 
es más seria que eso, y Paiporta se 
merece gobernantes a su altura.
En apenas un año hemos priori-
zado la seguridad de la población, 
resolviendo problemas de nuestra 
localidad. La rotonda que une Pai-

Han comenzado las obras del paso 
inferior de la estación de Metrova-
lencia. El CEIP Jaime I renovado por 
completo será pronto una realidad. 
Las inversiones previstas superan los 
3 millones de euros y se multiplicará 

gracias a la Diputación Provincial. 
Villa Amparo será un centro de día 
al servicio de nuestros mayores. 
El proyecto del pabellón deportivo 
es otra apuesta más por la salud y 
el deporte…  y queremos más.
Tenemos el futuro lleno de re-
tos, y la certeza de que, con el 
liderazgo y la responsabilidad de 
Maribel Albalat, vamos a superar-
los. Paiporta somos todas y todos.
En las próximas semanas tendremos 
la oportunidad de seguir recuperando 
la normalidad. Les Festes Popu-
lars de Sant Roc serán el punto de 
encuentro de los paiportinos y las pai-
portinas. Animamos a toda la pobla-
ción a disfrutarlas, a recuperarlas. Es 
tiempo de reencuentros, de volver 
a abrazarnos, de volver a disfrutar 

Vicent Císcar
Portaveu del Grup Municipal 
del PSPV-PSOE de Paipota 

Fer política

Pep Val
paiporta@compromis.net

Contacta amb el portaveu del grup

Vicent Císcar
vicentciscar@paiporta.es

Contacta amb el portaveu del grup




