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El pressupost de l’Ajuntament de Pai-
porta per a 2023 trenca per primera 
vegada en la història la barrera dels 

 milions d’euros i s’enfila als , , 
un ,  més que al . ls comp-
tes s’han aprovat a iniciativa de la 
Regidoria d’Hisenda i Administració 

eneral després d’un intens treball 
amb totes les àrees municipals al 
llarg dels ltims mesos.
er primera vegada a aiporta, tam-

bé, s’aproven al mes de novembre, el 
que permetrà que es posen en mar a 
al gener. l pressupost ha comptat 
amb el vot favorable dels socis de 
govern, ompromís i - , 
l’abstenció de iudadanos i el vot en 
contra del .
Els comptes se sostenen sobre les po-
lítiques aplicades els ltims an s pel 
govern de coalició d’esquerres, que 
ha treballat amb les prioritats de la 
protecció social, l’activació econòmi-
ca i la lluita contra el canvi climàtic. 

es partides que han pujat van en 
aquesta línia i, també, en les que 
marquen els bjectius de esenvolu-
pament ostenible , als quals 
Paiporta es va adherir el passat mes 
de maig amb l’aprovació al ple muni-
cipal del Pla Urbà d’Actuació Munici-
pal  .

i í, el major increment es produei  

en protecció social, és a dir, en el 
pressupost per a la Regidoria de 

enestar ocial, anitat i alut -
blica, que crei  un  i passa dels 

.  euros de  als .  
euros de . a partida per a 
ajudes d’emergència escala dels 

.  als .  euros, un  
més. n la matei a línia de la pro-
tecció social, la egidoria d’ gualtat 
augmenta el seu pressupost un . 

uant a la reactivació econòmica, 

la partida per a la Regidoria d’Eco-
nomia, cupació i omer  crei  un 

 per cent, i passa dels .  als 
.  euros, que es destinaran a 

programes d’ocupació, campan es de 
promoció i formacions gratuïtes per 
a millorar l’ocupabilitat.  més, s’en-
ceta una línia de subvencions per a 
rehabilitació de a anes de comer os 
dotada amb .  euros. 

’altra banda, en la lluita contra el 
canvi climàtic, inclosa dins del pres-
supost de la egidoria d’ rbanisme, 

edi mbient i ostenibilitat, crei  
la dotació pressupostària un , 
fins a arribar a  milions d’euros. 
Quant a l’empresa pública de serveis 

, el consistori destina .  
euros més, i arriba als . .  eu-
ros, un  més que l’e ercici actual.
ots aquests increments en partides 

essencials s’aconseguei en, a més, 
amb el deute p blic a zero després 
que el govern d’esquerres saldara 
els ,  milions heretats del govern 
anterior, i amb tots els impostos i 
ta es congelades des de . a sol-
vència econòmica de l’Ajuntament de 
aiporta es demostra també amb un 

període mitjà de pagament a empre-
ses prove dores d’una setmana. 

ltres partides destacades que 
varien respecte de 2022 són l’incre-
ment de la inversió en aparcaments 
p blics d’un , un ,  més en 
seguretat, un ,  més en enllume-
nat p blic, un ,  més en instal la-
cions esportives i un  més en 
comer  i mercats.

 més, cada banda de m sica del 
poble rebrà .  euros més fins 
a arribar als .  de subvenció 
anual, cada associació o co radia re-
brà  euros i la unta ocal allera 
rebrà .  euros més fins a abastir 
els .  euros anuals. 

Els comptes reflexen increments en Benestar Social, ajudes d’emergència, Igualtat, Educació i 
Ocupació i Comerç. Activar l’economia, apostar per la protecció social i avançar en la lluita contra el 
canvi climàtic, grans objectius. El deute continua a zero i els impostos estan congelats des de 2015

El regidor d’Hisenda, 
Pep Val, ha agraït “el 
treball conjunt i en 
equip de les àrees”

Un pressupost rècord que trenca 
la barrera dels 20 milions



>> El nostre poble << | 5

Pressupost continuista
er a l’alcaldessa, aribel lbalat, 

el pressupost és un it d’aquest 
govern, ruit del treball responsa-
ble i la bona gestió, que ha permés 
augmentar en dos milions d’euros els 
comptes sense pujar impostos . i ò 
ha sigut possible també gràcies a 
la inversió d’altres administracions, 
com iputació i eneralitat. ns 
comptes sanejats que, entre altres 
coses, ens han permés crear noves 
subvencions per a la població .

er la seua banda, el primer tinent 
d’Alcaldia i regidor d’Hisenda i 

dministració eneral, ep al, ha 
e plicat que els comptes donen 
continu tat a les polítiques encetades 
pel govern d’esquerres al , 
moment des del qual, hem aconse-
guit cancel lar el deute heretat del 

, augmentar el romanent positiu de 
resoreria i incrementar cada an  el 

pressupost, fins i tot amb els impos-
tos congelats des de .
al ha agra t el treball en equip 

amb totes les àrees, que ens ha 
permés quadrar el millor pressupost 
de la història, aprovat abans que mai 
per a aplicar polítiques d’esquerres 
el més prompte possible .

Per a l’Alcaldessa 
Maribel Albalat, 
“el pressupost és 
fruit d’un treball 
responsable i una 
bona gestió, evitant 
pujar impostos”

Variació pressupost 2023

+12,7%
18.599.279,49 € > 20.855.642,83 €

+51%
Benestar Social, 
Sanitat i Salut

Deute >0€
Impostos congelats > des de 2015

Període mitjà de pagament a 
empreses proveïdores > 1 setmana

+9,6%
Educació

+19%
Igualtat

+12,7%
Cultura i 
festes

+17%
Urbanisme, 
Medi Ambient
i Sostenibilitat

Subvencions

+244%
Aparcaments 
públics 

+15%
Economia, 
Ocupació 
i Comerç

Espai
+7%

+30%
Joventut

+54%
Ajudes 
d’emergència

+43,6%
Enllumenat

+8,2%
Seguretat

+56,4%
Instal·lacions 
esportives

+12%
Comerç i 
mercat

+11% Bandes de música

+25% Junta Local Fallera

400€  Per a cada associació
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Enguany les set associacions pai-
portines premiades han sigut Unió 
Esportiva Veterans de Paiporta, In-
terampa Paiporta, Unió Musical de 
Paiporta, Associació Cultural Fiesta 
San Francisco, Paiporta CF, Junta 
Coordinadora de Moros i Cristians 
de Paiporta i l’Associació de Jubilats 
i Pensionistes de Paiporta.
L’acte ha comptat amb la presència 
de l’alcaldessa de Paiporta, Maribel 
Albalat, la regidora de Participació 
Ciutadana, Esther Torrijos, i la pre-
sidenta de la Fundació Horta Sud, 
Imma López, acompanyades per 
membres de la corporació munici-
pal i bona part del teixit associatiu. 
Albalat va posar en valor el paper de 
les associacions paiportines. “Sou 
les arrels que ens donen fortalesa 
i estabilitat per fer una Paiporta 

millor. Heu estat en els pitjors mo-
ments, col·laborant i ajudant; també 
en els moments de major alegria i 
de festa. Sense vosaltres el poble 
no seria el mateix. Sou superpaipor-

tins i superpaiportines”.
La regidora de Participació es mos-
trava “orgullosa del nostre teixit 
associatiu, que feu un poble viu, sou 
el cor del nostre poble”.

Paiporta dedica una plaça al 
músic internacional paiportí 
Vicent Tarazona Motes

La Regidoria de Participació Ciuta-
dana i la Fundació Horta Sud han 
organitzat una jornada de treball amb 
associacions paiportines per tal de 
millorar i enfortir la seua situació.
L’objectiu és establir febleses, ame-
naces, fortaleses i oportunitats a les 
quals s’enfronten cadascuna. Els 
resultats finals del treball realitzat 
es traslladaran a l’ajuntament per a 
conformar un pla d’actuació conjunta 
amb les associacions.

Un nou pla d’acció per a les associacions

La Regidoria de Participació reconéix la tasca del teixit 
associatiu local amb la IV edició de “Somos Súper”
L’Auditori ha acollit una nova edició de la iniciativa de l’ajuntament i la Fundació Horta Sud que guardona a les 
associacions locals de Paiporta en favor del bé comú, i els converteix en superherois i superheroïnes

L’Ajuntament de Paiporta homenatja 
el músic Vicente Tarazona Motes po-
sant el seu nom a la placeta situada 
en l’encreuament del carrer de Sant 
Francesc amb el carrer Antic Regne 
de València recollint la voluntat de 
la família i el sentiment d’estima del 
poble paiportí cap a la seua figura. 
La regidora de Participació Ciuta-
dana, Esther Torrijos, recordava la 
pèrdua el passat 2021 de Vicente 
Tarazona Motes, un dels seus grans 
músics internacionals i més recone-
guts, format en la Banda Primitiva de 
Paiporta i que “va portar el nom del 

municipi fora de les nostres fronteres 
en les seues gires musicals com a 
baixista de l’artista Julio Iglesias”.

Petició popular
Torrijos ha destacat el nombre de 
signatures recollides, un total de 1598, 
presentades a l’ ficina nica. na i-
fra que avala el reconeixement que es 
va fer des del Consistori l’any passat, 
així com l’estima i el reconeixement 
pels seus veïns i veïnes”. Així mateix, 
ha remarcat “l’orgull que sentia cap 
a la seua terra i el seu poble. Sempre 
portava el nom de Paiporta al davant”.
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Durant aquest últim any de legisla-
tura l’equip de govern de l’Ajunta-
ment de Paiporta ha implementat 
una sèrie de mesures i projectes 
que s’han traduït en un acostament 
de la institució a la ciutadania a 
través de l’escolta activa i la bona 
gestió dels recursos públics. L’alcal-
dessa, aribel lbalat, afirma que 
des del seu nomenament ha tingut 
molt clar que “el més important en 
política és la bona gestió acompan-
yada de transparència i proximitat. 
Em reunisc amb qui ho necessita i 
prenc nota de peticions, inquietuds o 
suggeriments”. En aquesta línia s’ha 
posat en marxa el projecte Paiporta 
Opina i les reunions amb els veïns i 
veïnes que poden acostar-se directa-
ment al seu despatx. “Per a mi i per 
a tot l’equip la prioritat és sempre 
solucionar els problemes del dia a 
dia dels  paiportins i les paiportines. 
Sempre m’ha agradat formar part de 
la vida del meu poble i escoltar, però 
ara puc convertir aqueixes conver-
ses en projectes i solucions per a 
millorar la vida de la gent  afirma 
Albalat. 

De l’escolta a la iniciativa
D’aquestes trobades amb els paipor-
tins i paiportines, i gràcies al treball 
de les regidories d’Iinterior i Partici-
pació, naixen dos projectes que han 
sigut tot un èxit. D’una banda s’ha 
posat en marxa Proxipol, la policia 
de proximitat a peu amb una unitat 
que passeja pels barris a peu i acon-
segueix donar seguretat a comerços 
i ciutadans. D’altra banda, s’ha 
impulsat el “Projecte Aparca” amb 
el que s’estan augmentant conside-
rablement les zones d’aparcament 
en diferents punts de Piporta. També 
estem millorant la seguretat amb la 
implantació del pas de vianants al 
carrer València. 
 “Gràcies a l’escolta activa vam po-
der detectar les zones on es concen-
trava més la necessitat d’augmentar 
places d’aparcament i posar remei 

amb mesures concretes  afirma 
Maribel Albalat. En els pressupostos 
aprovats el mes de novembre passat 
per al  es re ectei  un augment 
del 244% per a aquesta comesa en 
concret, que respon als objectius de 
mobilitat marcats pel Pla de Mo-
bilitat Urbana Sostenible (PMUS) 
aprovat al plenari municipal. “Ja 
hem ampliat places en tres zones di-
ferents de Paiporta i queden encara 
per a executar tres accions més. Ara 
s’està adaptant el carrer José Capuz 
augmentant en més de 40 places” 
assegura l’alcaldessa. 

Gestió dels recursos
Aquest últim any el Consistori s’ha 
bolcat amb tot el teixit empresarial 
i associatiu local. “Tenim al nos-
tre abast molts recursos que, ben 
gestionats, són un tresor  afirma 
Albalat. “Tenim un compromís de 
pagament a empreses i proveïdors 
d’una setmana que es compleix 
escrupolosament”. El pressupost 
aprovat el mes passat supera els 
20 milions d’euros, és el més alt 
de la història de Paiporta, sense 
necessitat de pujar impostos i amb 
un augment considerable en totes 
les àrees. Per a l’alcaldessa, això és 
re e  de bones pràctiques i gestió 

impecable amb un deute zero que 
només és possible amb responsabili-
tat i sentit comú”. 

Projectes i iniciatives
Entre els projectes d’aquest últim 
an  destaca el la dificant, amb 
una important inversió de la Con-
selleria que continua augmentant i 
actualitzant-se gràcies al constant 
seguiment de la Regidoria d’Educa-
ció de Paiporta, que donarà resposta 
a una necessitat de millora d’infraes-
tructures de tres centres públic del 
municipi. Es continua avançant en 
els procediments administratius de 
projectes emblemàtics com la zona 
esportiva amb pavelló cobert, actual-
ment en període d’adjudicació de la 

redacció definitiva del projecte. 
També s’ha posat en marxa el Pla 
d’ADN caní, impulsat per la Man-
comunitat en col·laboració amb la 
Regidoria de Medi Ambient que 
millorarà la neteja del municipi i la 
mobilitat dels vianants. En aquesta 
línia, s’ha posat en marxa de mane-
ra gradual la recollida de la fracció 
orgànica o contenidor marró amb 
el nou contracte de recollida de 
Residus Sòlids Urbans (RSU) , tot un 
repte col·lectiu per a Paiporta. Amb 
l’arribada de la recollida d’orgànica 
al nucli antic, amb una campanya 
de sensibilització i repartiment de 
poals.

Mesures de proximitat
En la línia de proximitat amb la 
població, Maribel Albalat posa 
l’accent en “la constant actualit-
zació de la nostra ficina , 
que en els pròxims mesos es dotarà 
d’una atenció especialitzada per a 
ajudar a la gent gran amb els seus 
tràmits”. “Per a mi i per a tot l’equip 
de govern és molt important facilitar 
la vida als paiportins i paiportines a 
través de mesures que simplifiquen 
tràmits administratius i oferir-los 
ajuda i assessorament”. Per aquest 
motiu hem obert l’oficina de us-
tiprop que assessora gratuïtament 
sobre qüestions jurídiques i legals a 
tota persona que ho necessite”. Des 
de Benestar Social s’ha executat la 
totalitat del pressupost destinat a 
ajudes socials i l’equip de govern 
continuarà treballant per a augmen-
tar-lo i poder atendre a totes les 
famílies que ho necessiten.
Finalment, el balanç que es fa des de 
l’ajuntament és molt positiu. L’alcal-
dessa, Maribel Albalat, se sent sa-
tisfeta per un any de legistalura que 
converteix a Paiporta en un municipi 
“més social, connectat i modern” 
amb unes institucions “més pròxi-
mes i bolcades en la seua ciutadania 
que donen resposta als problemes 
del dia a dia”.

Maribel Albalat, alcaldessa 
de Paiporta, destaca les 
bones pràctiques i l’escolta 
activa que acosta el 
Consistori a la ciutadania

Paiporta tanca 
l’any amb un balanç 
positiu gràcies 
a la bona gestió
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L’Ajuntament 
incorpora 14 
persones

La Regidoria d’Economia, Ocupació 
i Comerç ha invertit 367.000 euros 
en la contractació de 14 persones 
durant un any, dins dels progra-
mes Avalem Joves Plus i Avalem 
Experiència Plus de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Pro-
ductius, Comerç i Treball. Aquestes 
14 incorporacions reforçaran l’àmbit 
administratiu d’àrees com Esports, 
Igualtat, Educació, Participació Ciu-
tadana, centre de formació ocupacio-
nal, ESPAI i obres i serveis. 

Arriben amb una inversió de 
367.000€ gràcies als programes 
Avalem de la Generalitat

Èxit de participació en la 
primera edició del Fòrum 
d’Ocupació ‘Som Talent’

25-O: La gran festa 
del comerç local

El 25 d’Octubre s’ha erigit com el 
Dia del comerç local. Amb aquest 
motiu, el consistori ha reconegut a 
comerços i institucions per la seua 
contribució a la vida econòmica i 
social del poble, com és el cas de dos 
dones veteranes, Matilde Ferrandis 
Reyes, venedora de fruites i verdu-
res, i Amparo Hernández Giménez, 
experimentada venedora del mercat. 
A més s’han entregat reconeixe-
ments al mercat sedentari, i a l’Asso-
ciació de Comerç Local.

L’esdeveniment ha estat promogut 
per la Regidoria d’Economia, Ocupa-
ció i Comerç amb l’objectiu de posar 
en contacte empreses i persones 
desocupades, però també com a 
espai de formació per a l’emprene-
doria. Varen assistir a la presentació 
el secretari autonòmic d’Ocupació 
i director general de Labora, Enric 
Nomdedéu, l’alcaldessa de Paiporta, 
Maribel Albalat, la directora general 
d’Emprenedoria i Cooperativisme, 
Teresa Garcia, i la regidora d’Econo-
mia de Paiporta, Olga Sandrós.

En total, les 26 empreses interessa-
des en contractar personal registrar 
160 ofertes de treball i, d’acord amb 
les xifres del balanç provisional de 
l’esdeveniment, es varen portar a 
terme més de 400 entrevistes de tre-
ball per a negocis locals, nacionals i 
internacionals de diferents sectors.
A més, a la sala gran de L’Auditori 
municipal es varen portar a terme 
cinc conferències i xarrades a càrrec 
de diferents institucions com Labora, 
la Mancomunitat de l’Horta Sud, 
Creu Roja o centres educatius.

Uns 90 comerços, 
en la campanya 
de Nadal
La campanya ‘Pel Nadal, comerç 
local’ ha sumat 90 comerços, que 
repartiran els tiquets per a activitats 
com el trenet nadalenc o el ‘photo-
call’ amb el Pare Noel. El llistat es 
troba al web paiporta.es/nadal

Presa de contacte 
per a crear l’EGM 
dels polígons
La Regidoria d’Economia dóna 
suport a la creació de l’Entitat de 
Gestió i Modernització (EGM) dels 
polígons de aiporta. questa figura 
permet professionalitzar la gestió 
de les àrees industrials, optar a 
ajudes, millorar la productivitat i 
atraure inversions, però necessita 
de l’acord majoritari de l’empresa-
riat. El consistori ha avançat, en una 
reunió convocada per l’Associació 
de Polígons Industrials de Paiporta 
(APIP) amb desenes d’empresaris i la 
regidora d’Economia, Olga Sandrós, 
que acompanyarà el procés i facili-
tarà la creació de l’EGM.
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La instal·lació 
de plaques 
solars puja un 
861% en dos 
anys
es fic c s e es p s s

impulsades per les regidories d’Hisenda 
i Medi Ambient multipliquen per 8,5 les 
sol·licituds al 2022. El consistori també 
aposta per iniciatives com la Comunitat 
e c c fic e .

Santiago 
Hernández, nou 
edil de Sanitat

La corporació municipal i el govern 
de Paiporta ha incorporat al treballa-
dor social Santiago Hernández, que 
ja és nou membre del Grup Munici-
pal Compromís. Hernández assu-
meix la Regidoria de Sanitat i Salut 
Pública «per a incidir en la promoció 
d’estils i hàbits de vida saludables, 
millorar el medi ambient del poble 
i fer front al canvi climàtic i per 
últim, però no menys important, per 
a impulsar grups d’ajuda mútua per 
a persones amb malaltia crònica i 
problemes de salut mental».

És treballador social i s’incorpora 
al Grup Municipal Compromís

Paiporta viu en l’actualitat una 
revolució energètica. Actualment el 
consistori bonifica un  per cent 
de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO), i també 
permet una bonificació de fins al 
50% de l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI) durant tres anys i amb el 
límit del cost total de la instal·lació 
per a totes aquelles persones que 
instal·len als seus domicilis panells 
d’energia solar fotovoltaica.
Aquesta mesura ha motivat que les 
peticions d’instal·lacions solars s’ha-
ja multiplicat per 8,5 des de 2020, i 

s’haja produït un augment del 861%. 
També han contribuït, d’una banda, 
una major sensibilitat mediambiental 
de la ciutadania, així com l’augment 
dels preus de l’energia, i d’altra, per 
la legislació favorable aprovada pel 
govern d’Espanya, que va eliminar 
peatges i ta es que dificultaven la 
instal·lació i reduïen la rendibilitat 
d’aquesta energia.
Per a la regidora d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Marian Val, 
«queda demostrat que les mesures 
impulsades pel govern de Paiporta 
per a afavorir un consum energètic 

més respectuós amb el medi am-
bient han funcionat, i la ciutadania i 
les empreses han respost amb unes 
xifres espectaculars».
El primer tinent d’Alcaldia i regidor 
d’Hisenda, Pep Val, ha afegit que 
l’equip de govern continuarà «apli-
cant mesures i impulsant campanyes 
que afavorisquen la sostenibilitat, 
però també bonificant impostos i 
taxes i donant un impuls a iniciatives 
com la Comunitat Energètica Local 
(CEL) o promovent les atencions 
individualitzades a l’ ficina erda 
d’Estalvi Energètic».

Paiporta, primera 
en les subvencions 
de la Generalitat
Els projectes desenvolupats per la 
Regidoria de Benestar Social, Sani-
tat i Salut Pública de Paiporta han 
quedat en primera posició entre els 
40 municipis i entitats que s’han pre-
sentat a les subvencions de la Conse-
lleria de Sanitat per a la promoció de 
la salut, per davant de ciutats com 

l  o andia. mb una qualificació 
de 92 punts sobre 100, iniciatives 
paiportines com els programes per a 
l’Envelliment Actiu, la Mesa front a 
la soledat no desitjada o la Setmana 
de la salut han col·locat a Paiporta al 
capdavant en la baremació realitza-
da per la Generalitat.



Amb la finalització dels últims dos 
trams de carrils bici a la carretera 
d’Albal, la de Picanya i la de Valèn-
cia, Paiporta completa una xarxa 
ciclista funcional, útil, pensada per 
a unir els punts clau de la localitat 
entre si, i el conjunt del poble amb 
la comarca i la capital.
La Regidoria d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat, amb la 
base del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUS) aprovat al 2017, 
ha duplicat aquesta xarxa respecte 
de la que existia al 2015. En aquell 
moment, els carrils bici de Paiporta 
eren línies soltes al mapa, incon-
nexes i d’una utilitat limitada.
Hui en dia, les persones que opten 
per bicicletes, patinets o monopatins  

Una xarxa de carrils bici 
funcional que connecta 
Paiporta amb la comarca
Paiporta ha apostat amb 
fermesa per un canvi en el 
model de mobilitat amb la 
construcció de nous carrils bici 
per a connectar-se amb la resta 
de la comarca, i també per a 
completar la xarxa existent 
al 2015. Així, en 7 anys s’han 
duplicat els metres d’aquestes 
vies que, ara sí, uneixen 
els punts clau del poble i 
connecten Paiporta amb les 
localitats veïnes

12,3 Km
Carrils bici 2022

6,8 Km
Carrils bici 2015

poden fer ús d’una xarxa que facilita 
la mobilitat sostenible. 
Els gasos provocats pels vehicles de 
combustió en la mobilitat domès-
tica, i que emeten més CO2 que la  
indústria o l’agricultura, són l’únic 
paràmetre que no ha deixat de pujar 
des de 1990. En concret, un 33,5% 
més del que s’emetia ara fa 30 anys.
L’extensió de la xarxa continuarà 
amb la via ciclovianant fins a Ca-
tarroja i el seu port a l’Albufera, 
projecte que sufragarà la Diputació 
de València. També hi ha previstes 
actuacions al camí del Mal Pas fins 
al polígon de l’Alqueria de Moret i 

l’accés al camí que corre vora via, 
per baix del pont de Picanya.
Amb aquestes actuacions -ha expli-
cat la regidora d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Marian Val, 
Paiporta aposta per una mobilitat 
més sostenible, tant en els desplaça-
ments entre els punts neuràlgics del 
poble com amb les localitats veïnes 
i, també, amb les àrees industrials”.
En pocs mesos, ha afegit Val, “ens 
connectarem amb pobles als quals, 
abans, sols es podia arribar en vehi-
cle privat o amb connexions compli-
cades de transport públic, amb la 
mar i amb el parc natural de l’Albu-
fera, així com amb València, gràcies 
a la nova passarel·la de La Torre”.

Marian Val: “Els carrils 
connecten punts clau 
del poble, polígons i 
municipis veïns ”
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La Policia Local de Paiporta 
celebra el seu 50 aniversari
L’Auditori Municipal de Paiporta va 
acollir el passat dimarts 4 d’octubre 
la Gala de celebració del 50 aniver-
sari de la Policia Local, una Gala que 
va ser l’acte central d’una exten-
sa programació que els membres 
d’aquest cos de seguretat local han 
preparat al llarg de tot aquest any.
A la mateixa es van sumar autoritats 
de la comarca i de la corporació 
municipal, del cos de Guardia Civil 

i agents del cos de policia en actiu i 
jubilats, així com persones de trajec-
tòria reconeguda a Paiporta i en la 
comarca.
L’acte començà amb la benvingu-
da de la mesa presidencial i amb 
un homenatge especial dedicat als 
agents jubilats i desapareguts que 
han deixat una empremta destacada 
a Paiporta i en la seua Policia Local. 
Continuant per un vídeo de felici-
tacions de nombroses personalitats 
que volgueren donar la seua enhora-
bona al cos de la Policia Local.
La Policia Local va fer entrega de 
reconeixements a vora una vintena 
de persones, entre altres, a Nuria 
Soler Rubia, Fulgencio Torres Belchí, 
la família Sirvent i altres organismes 
com el Centre de Salut, Protecció 

Civil o Guardia Civil.
“Vull reconéixer la labor de la Policia 
Local de Paiporta, i la seua disposi-
ció i responsabilitat per col·laborar i 
garantir la seguretat al nostre poble. 
Gràcies pels 50 anys de servei a la 
ciutadania” van ser algunes de les 
paraules de reconeixement del regi-
dor d’interior Vicent Ciscar.
Per la seua banda l’alcaldessa de 
Paiporta Maribel Albalat concloïa “La 
Policia Local està sempre quan més 
falta fa i ajudant a qui més ho neces-
sita. Estic molt orgullosa de la vostra 
vocació de servei públic i la dedica-
ció pels paiportins i paiportines.”

a ala va finalitzar amb quantitat 
d’agraïments i amb moltes emocions 
pels records d’aquestos 50 anys de 
treball al servei de la ciutadania.

La Gala va omplir l’auditori Municipal de Paiporta de reconeixements i emocions 

La trobada va estar presidida pel secretari autonòmic d’emergències Jose Maria Ángel Batalla, l’alcaldessa de 
Paiporta Maribel Albalat, el regidor d’interior Vicent Ciscar i l’intendent de la Policia Local Manuel Ocaña.

El nou servei de la Policia Local de 
Paiporta es tracta d’una patrulla de 
proximitat (PROXIPOL) a la qual 
s’han destinat a dos agents amb 
una llarga carrera professional de 
més de 30 anys de servei a Paiporta 
i coneixedors de la població, són 
els policies Rafa i Jesús. Es distin-
gei en àcilment perqu  utilitzen la 
uniformitat bicolor, per a una major 
visibilitat i distinció. 
Entre les comeses de PROXIPOL, 

està actuar contra l’absentisme 
escolar, contactar amb associacions, 
amb la Llar de la Tercera Edat, amb 
comerços i ofereixen informació mu-
nicipal en la via pública. I sobretot 
contacten amb les veïnes i veïns en 
el seu propi carrer, en la seua barria-
da, per a això s’ha dividit la població 
en sis zones, fi ant un dia per a cada 
zona, com succeei  els dilluns amb 
la pres ncia constant en la zona 
centre pel mercat municipal. 

Entra en funcionament la policia 
de proximitat PROXIPOL
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Una nova fase del “Projecte 
APARCA” amplia les zones 
d’aparcament i continua 
millorant la mobilitat

El projecte APARCA s’està dissen-
yant per fases per a donar resposta a 
la demanda dels ciutadans de poder 
recuperar zones d’aparcament i 
així “fer de Paiporta una ciutat més 
connectada, còmoda i sostenible” 
afirma l’alcaldessa del municipi, a-
ribel Albalat. Assenyala que “des de 
l’inici de la legislatura vam entendre 
que havíem de recuperar tot l’espai 
possible per a fer més fàcil i segur el 
desplaçament dels veïns”.
El regidor d’Interior, Vicent Císcar 
va explicar que en aquesta fase del 
projecte “s’està adaptant el carrer 
osé apuz en diversos trams, acon-

seguint ai í més de  places fins a 
la piscina municipal, que se sumen a 

les 15 ja creades el mes de novembre 
passat en aquest mateix carrer. Quan 
aquesta fase del projecte acabe, 
els veïns podran aparcar en cordó 
al llarg de tot el carrer. A partir de 
gener estan previstes més accions 
al carrer Montcada per a doblegar 
la capacitat d’aparcament d’aquesta 
zona obtenint més de  places, i 
a l’altura del carrer València altres 
60 aproximadament. És un projec-
te ampli que respon als objectius 
marcats pel Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible ( PMUS) , un d´ells es la 
regulació i control d’accés i de l’esta-
cionament”.
El projecte està dissenyat per a 
no generar molèsties veïnals, per 

això “s’actuarà per fases i amb una 
calendarizació e ectiva que permeta 
continuar amb el ritme normal de 
tots i atenent a totes les zones d’alta 
necessitat  afirma sther orrijos, 
regidora de Participació Ciutada-
na. A més, apunta, aquest projecte 
“respon a una necessitat urgent dels 
paiportins i paiportines” i des del 
Consistori “volem complir amb el 
nostre compromís de proximitat i es-
colta activa dels problemes i deman-
des de tots els veïns”. La regidora 
afirma que amb la implantació de les 
mesures de reordenació i adapta-
ció per a generar nous espais per 
a l’aparcament, Paiporta obtindrà 
augmentar les places en un 25%. 

Següents fases del projecte

La següent fase del Projecte “APAR-
CA” començarà al gener gràcies als 
recents pressupostos aprovats per 
l’Ajuntament per al 2023 que recu-
llen un augment per a aquest paquet 
concret d’accions del 244%. “Els i 
les veïnes de Paiporta notaran com 
el desplaçament amb cotxe i a peu és 
més fàcil i segur gràcies a aquest pla 
que contempla l’ utilització de solars, 
l’adaptació d’alguns carrers i l’aug-
ment de places tant en cordó com 
en bateria en zones estrat gicament 
triades  afirma icent iscar.
Per part seua, l’alcaldessa, Maribel 
Albalat, agraeix a la policia local “la 
seua implicació en el projecte a l’ho-
ra d’identificar zones d’alta demanda 
per desenvolupar aquest projecte”.

La Regidoria d’Interior dotarà al municipi amb més de 
200 places que es sumaran a les ja creades, repartides per 
diferents zones d’alta necessitat gràcies a aquest pla d’acció 
específic.
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Educaci  avan a amb el Pla Edificant 
i aconsegueix més finan ament
Tal com estava previst dins del Pla 

dificant del  aume , s’ha dut 
a terme la re orma integral d’ n-
antil, el que ha perm s a menuts i 

menudes iniciar les classes d’aquest 
curs amb tot l’edifici re ormat. n el 
cas de rimària, continuen les obres 
de l’edifici segons està previst en el 

la que finalitzarà durant el primer 
trimestre del  amb una inversió 
d’ . .
er a l’alcaldessa aribel lbalat, 
s continua avan ant amb it en 

els tres projectes dificants que 
estan en mar a per a modernitzar 
els centres educatius i adequar-los 
a les noves e ig ncies educatives 
del segle . lejandro nchez, 
regidor d’ ducació de aiporta posa 

en valor la iniciativa de l’ juntament 
que ha sigut l’ nic que ha destinat 

una inversió del seu pressupost al 
lloguer d’espais que permeten la 
continuació de les classes durant les 
obres  . 

n el cas de l’  a énia, la 
egidoria d’ ducació ha estat en 

constant comunicació amb la onse-
lleria per a adequar la inversió a les 
e ig ncies del projecte. a redacció 
ja està en mar a després que el 
consistori traguera la seua licitació, 
per la qual cosa abans de l’estiu es 
preveu que es puga traure a licitació 
les obres. 
’equip redactor del projecte amb la 

direcció de l’  a énia s’han reu-
nit per a er un repàs de les accions 
ja e ecutades i actualitzar part de 

les inversions del centre educatiu.
er la seua part, ja s’ha presentat la 
emòria valorada amb el pressupost 

necessari per a les obres del  
’Horta a l’espera de la elegació 

de ompet ncies a l’ juntament de 
aiporta. a inversió prevista serà 

de ,  milions d’euros. l principi 
estava estimat realitzar una rehabi-
litació integral, però finalment s’ha 
optat per construir-lo de nou per a 
poder er ront a tots els problemes 
estructurals. l nou  ’Horta tin-
drà dues aules de  an s gratu tes,  
aules d’ n antil i  de rimària amb 
un total de  places escolars. am-
bé disposarà de menjador per a  
comensals amb cuina pròpia, gimnàs 
i aules de re or .

l la dificant és una estrat gia 
de la eneralitat alenciana que té 
la finalitat d’accelerar la tramitació 
dels e pedients per a la construcció i 
re orma dels centres educatius amb 
la col laboració dels ajuntaments.

’acord amb les comunitats educa-
tives, els consistoris elaboren els 
projectes, que són posteriorment 
validats per personal t cnic de la 

onselleria d’ ducació, nvestigació, 
ultura i sport. esprés és la ma-

tei a eneralitat la que es a càrrec 
de les inversions realitzades, amb la 
delegació de les compet ncies en les 
administracions locals per a agilitzar 
el procés.

Alejandro Sánchez, 
regidor d’Educació: 
“Som l’únic 
ajuntament que ha 
destinat una inversió 
del seu pressupost 
al lloguer d’espais 
que permeten la 
continuació de les 
classes durant les 
obres”

La Conselleria té assignats 25,8 milions d’euros d’inversió en Paiporta per a reformar el CEIP Jaume I, per a la 
demolició i construcció del nou IES La Sénia i del CEIP L’Horta
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L’Oficina U  implantarà un servei d’atenci  
especialit ada per a persones ma ors

’ juntament de aiporta, a través 
de la seua egidoria d’ nterior, ha 
habilitat un espai al costat de l’edifici 
consistorial, en el carrer ra abriel 

errandis, per a acilitar el nou ser-
vei de justícia de pro imitat usti-
prop’. s una iniciativa de la onse-
lleria de ustícia, com a e tensió dels 
seus serveis a l’administració local, 
pensat per a orientar, assessorar i in-
ormar a la ciutadania paiportina en 

q estions jurídiques i legals. quest 
servei uncionarà cada setmana, els 
dilluns, de  a  hores.

 través de la col laboració del on-
sell alencià de ol legis d’ dvocats, 
pro essionals de l’advocacia presten 
aquest servei en àmbits com accés 
a la justícia, mediació, assist ncia a 
les víctimes del delicte i protecció 
de drets  in ormació sobre tràmits 
administratius davant dels registres 

ivil, ercantil i de la ropietat  
in ormació sobre recursos p blics o 
privats per a la protecció i de ensa 
dels drets i interessos legítims, o 
assessorament i orientació jurídics 
previs al procés per a reclamar la 
tutela judicial.

mb la nova oficina de ustiprop de 
aiporta es acilita l’assist ncia jurí-

dica a la ciutadania sense que hagen 
de despla ar-se, alhora que aprofi-

tem els mitjans municipals de l’ad-
ministració local. l segon objectiu 
que aconseguim és acostar l’adminis-
tració de justícia a la ciutadania en 
general i als col lectius més vulnera-
bles en particular , ha mani estat el 
regidor d’ nterior, icent íscar.

l nou servei de ustiprop s’establei  
com a erramenta en l’ampliació de 
la lei , d’assist ncia jurídica 
gratu ta.
ustiprop arriba a aiporta per a, en 

definitiva, donar més acilitat per a 
l’e ercici dels drets i interessos dels 
col lectius vulnerables i garantir el 

dret onamental a la tutela judicial 
e ectiva, sense discriminació pel lloc 
de resid ncia. ’altra banda, s’evi-
ta la judicialització de con ictes, 
acilita la mediació i altres mitjans 

e trajudicials de resolució de contro-
v rsies i descongestiona simultània-
ment els jutjats i tribunals.

Paiporta estrena servei d’orientaci  
assessorament i in ormaci  ur dica
Aquest servei és una iniciativa de la Conselleria de Justícia, en col·laboració amb el Consell Valencià de 
Col·legis d’Advocats, per a facilitar a la ciutadania l’assessorament en qüestions jurídiques i legals

es de la egidoria d’ nnovació i 
tenció iutadana de l’ juntament 

de aiporta s’estan estudiant di-
erents accions per a acabar amb 

la bret a digital i que les persones 
majors puguen accedir als tràmits 
municipals amb acilitat. n aquesta 
línia està previst crear un nou servei 
de finestreta especialitzada per a 
persones majors que ajude a solu-
cionar tràmits que, hui dia, cal dur a 
terme a través d’ nternet. ’aquesta 
manera, es vol pal liar les dificultats 
que una important part de la pobla-
ció patei  a l’hora de realitzar trà-
mits amb l’administració o amb les 
entitats bancàries. s una problemà-
tica que s’aguditza quan les persones 
majors viuen soles i no tenen ajuda 
de amiliars més joves. a implanta-
ció de mesures d’atenció ciutadana 
específiques beneficien a tota la po-
blació i an de aiporta un municipi 

més responsable  afirma aría es s 
ópez, regidora d’ nnovació i tenció 
iutadana.

Nou caixer d’autoservei 
’ ficina  posarà en mar a un 

nou autoservei per a la prestació dels 
serveis p blics electrònics. nclourà 
la identificació de  electrònic, 
serveis del padró municipal d’habi-
tants, pagament de tributs, tràmits 
electrònics de la seu electrònica amb 

enlla  al registre general d’entrada i 
mòdul de sol.licitud de cita pr via. 

egons afirma aria es s ópez la 
modernització dels nostres serveis i 
tràmits municipals és un dels objec-
tius que mai perdem de vista  i per 
ai ò des de l’ajuntament s’estan 
donant tots els passos necessaris en 
mat ria de subvencions e t ene-
ration  per a complir amb el marc 
del la de ecuperació, rans orma-
ció i esili ncia .
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Més carrers per a 
vianants a Paiporta
Les obres de conversió a ús com-
partit de vianants i vehicles als 
carrers Sant Eduard, Cardenal 
Benlloch, Pelayo, Rajolar es troben 
en el final de la seua e ecució. er 
a aquesta intervenció de millora de 
la mobilitat, que es completa amb 
altres intervencions, Paiporta ha 
aconseguit una subvenció europea 
de .  euros, la més alta de la 
història. a regidora d’ rbanisme, 

arian al, ha e plicat que haver 
rebut una ajuda tan elevada és un 
indicatiu molt clar que les polítiques 
que estem aplicant s’alineen amb les 
directrius europees per a la millora 
de la mobilitat a peu i la lluita contra 
el canvi climàtic . es prò imes 
intervencions d’aquest tipus s’e ecu-
taran als carrers Sorolla, Verge dels 
Desemparats, Sagrada Família, Joan 
d’ ustria i la pla a en era.

ls carrers de aiporta acullen l’e -
posició  cada paraula’. a mostra, 
una idea original de l’associació 

 cada lluna’ de odella produ da 
pel Museu de la Rajoleria, il·lustra 
els termes claus i més actuals de la 
lluita feminista i ha comptat amb la 
participació de l’alumnat dels  a 

énia i ndreu l aro, que han rea-

litzat les il lustracions. ls  panells 
es poden visitar fins al  de gener, 
amb inici al que es troba situat a 
prop de l’ajuntament, i descriuen 
termes com gènere, ‘mansplaining, 
sòl apegalós, coeducació o llum de 
gas, entre altres que ajuden a en-
tendre la problemàtica actual de la 
desigualtat entre homes i dones.

Un vocabulari feminista amb la 
participació de la joventut

La zona esportiva amb pavelló co-
bert, que se situarà entre la piscina 
coberta i el camp de futbol El Palle-
ter, es troba en el tram final de l’ad-
judicació de la redacció del projecte. 

 partir d’aquest moment, l’empresa 
adjudicatària elaborarà el projecte, 
pas previ a la licitació i l’inici de les 
obres. 

’acord amb l’avantprojecte, el nou 
comple  esportiu comptarà amb un 
gran pavelló de més de .  metres 
quadrats dividits en dos altures. n 
la part e terior, es construirà una 
pista d’atletisme de  metres i 
una gran zona verda que, sumada 
a la que va aparellada al pavelló, 
arriba fins als .  metres d’àrea 
esportiva.

questa pista d’atletisme té les 
dimensions d’instal lacions a cobert 
d’entrenament, tot i que estarà a 
l’e terior, i comptarà amb recta de 

 metres i la possibilitat de prac-
ticar salt de longitud, salt d’altura i 
llan aments. ’aparcament e terior 
comptarà amb una capacitat per a 

 vehicles i punts de recàrrega 
per a motos i cot es el ctrics.

En adjudicació  
la redacció de la 
zona esportiva 
amb pavelló

’ juntament de aiporta i la o-
munitat Energètica Local (CEL) 
constitu da per a generar energia 
solar de pro imitat a aiporta han 
signat el conveni de col·laboració en 
virtud del qual se cedirà un  de 
l’energia generada a la pròpia , 
mentre que el  restant es reser-
va per a mesures contra la pobresa 
energ tica. 

Conveni amb 
la Comunitat 
Energètica Local
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Benestar 
Social triplica 
el programa 
d’envelliment 
actiu
L’Ajuntament es recolza en la formació de 
monitores i monitors voluntaris per a ofertar 
novetats com iniciació a la informàtica, 
mandales, club de lectura, taller d’espart, 
punt de creu i costura creativa, jocs 
educatius, lletres i números o senderisme.

Trobada pionera d’improvisació 
teatral

L’esdeveniment, organitzat per la 
Regidoria de Joventut, ha comp-
tat amb una trentena de joves de 
Paiporta i localitats veïnes com 
Aldaia, Alaquàs, Quart de Poblet o 
València. La jornada constava d’una 
sèrie de tallers i reptes per grups, 

amb professorat especialitzat en la 
improvisació teatral. Les persones 
participants anaven dels 12 als 30 
anys i, en tot moment, ha regnat un 
clima d’aprenentatge i convivència 
entre els diferents grups i nivells 
d’experiència. 

La Regidoria de Benestar Social, 
Sanitat i Salut Pública ha multiplicat 
per tres el nombre de tallers del pro-
grama. Així, es passa de sis activitats 
a 18 en tan sols un any. Entre les 
novetats més destacades hi ha Club 
de lectura, espart, punt de creu, sen-
derisme o petanca.
L’increment de l’oferta ha sigut pos-
sible també gràcies a la creació d’un 
programa de formació de voluntariat 
dins del propi programa d’enve-
lliment, iniciativa que ha motivat, 
a més, la creació d’una Xarxa del 
Voluntariat de Paiporta que donarà 

cobertura a les noves activitats del 
Programa.
El regidor de Benestar Social de 
Paiporta, Rafa Gadea, ha explicat 
que «l’increment d’oferta i de places 
per al Programa d’Envelliment 

ctiu re e a l’aposta de l’equip de 
govern i de la Regidoria de Benes-
tar Social pel foment de la salut de 
les persones majors des d’un punt 
de vista preventiu i comunitari, ja 
que aquestes activitats milloren la 
socialització, combaten la soledat i 
suposen un estímul i una motivació 
per a l’alumnat».

Gadea ha animat a la població pai-
portina a prendre part en un progra-
ma «pensat per a millorar la qualitat 
de vida de les persones majors, el 
seu benestar i les seues relacions so-
cials» que «té nous al·licients gràcies 
a les persones voluntàries que ens 
ajudaran a enriquir la varietat del 
Programa».
L’oferta del Programa per a l’Enve-
lliment Actiu de Paiporta manté les 
activitats de passades edicions, és 
a dir, manteniment de la memòria, 
informàtica, artteràpia, ioga i estira-
ments, taitxí i mindfulness i teatre.

Igualtat, salut 
i valors en el 
Programa Saó
Els centres educatius paiportins 
acullen des d’octubre les accions 
que l’ajuntament posa a la seua  
disposició a través de Saó, un 
programa d’intervenció socioe-
ducativa impulsat per les àrees 
d’Igualtat, Medi Ambient, Joventut, 
Policia Local i la Unitat de Pre-
venció Comunitària de Conductes 
Addictives (UPCCA). Saó aglutina 
propostes educatives per a la sen-
sibilització, promoció i prevenció 
en diferents àmbits: valors, con-
ductes de risc i addictives, salut i 
habilitats per a la vida, igualtat i 
diversitat, prevenció de violències 
sexuals, cultura i oci educatiu.

Èxit de participació en la 
primera edició promoguda 
pel Centre Jove
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’ar iu otogràfic del useu de la a-
joleria és molt més que un repositori 
de otos antigues. es més de .  
imatges re erenciades i classificades, 
accessibles al eb museudelarajo-
leria.paiporta.es, conten la història 
d’un poble que s’ha trans ormat, des 
del tei it productiu al social. arren 
el temps d’oci, la política i les cos-
tums, els oficis, les alles i les estes. 

ón .  ragments de memòria 
col lectiva que, junts, ajuden a con-
ormar la identitat paiportina.
a primera imatge arribada al 
useu de la ajoleria va ser una 

oto d’estudi de oncha asan  
a oberana’. ra l’an  . oc 

abans, des del useu s’havia et una 
crida per a que les persones majors 
aportaren les seues otos, per a que 
no es perderen en baguls, andanes i 
pallisses. quella primera donació va 
provocar una cascada de més i més 
imatges, que varen cristalitzar en la 
primera e posició del ons otogràfic, 

aiporta en el record’, l’an  . 
’ it va ser tal que a aquella mostra 

la seguiren altres de alles, bodes, 
oficis, estes... i a cada e posició, 
encara arribaven més otos. ins que 

es comptaven per centenars i milers. 
a serietat del personal del useu a 

l’hora de tractar amb cura i retornar 
les imatges als propietaris i propie-
tàries, la digitalització i un ar iu que 
crei ia va e ercir de reclam.

ins que es va donar un pas més 
amb la creació de la nova eb del 

useu de la ajoleria i l’obertura de 
l’ar iu a tota la ciutadania a través 
d’internet, a iniciativa de la egido-
ria de ultura, l’an  .

a voluntat de l’ juntament ha 
sigut, ara i sempre, er aquest tresor 
accessible a totes i tots. er ai ò, les 

ltimes accions de l’ar iu del useu 
han sigut portar aquestes otos a 
les places i carrers del poble amb 
les mostres l useu i  al carrer’, 
amb els  panells situats a llocs 
estrat gics. i í, s’han mostrat otos 
d’estudi, de alles, records escolars, 
imatges de la olicia ocal pel  
aniversari i l’ ltima, encara vigent, 
d’il lustracions sobre termes del e-
minisme  cada paraula’, elaborada 
pels i les joves dels instituts.
’ar iu continua obert a donacions. 
ota aquella persona que tinga otos 

antigues i desitge compartir-les amb 
la resta del poble i que queden per a 
sempre en el record, es pot acostar 
al useu, que les escanejarà i les 
retornarà al seu propietari o propie-
tària d’immediat.

La memòria gràfica de Paiporta a l’abast 
de tota la ciutadania

#DescObrimPaiporta

Concha Casany la Soberana. 
Primera foto rebuda pel Museu.

Les Falles del nostre Poble.

Foto de comunió propietat de Pascual Pardo. 
Foto més antiga de l’arxiu del Museu. Comissió Falla Mestre Serrano 1988, propietat de Maribel Aroca. Última foto rebuda pel Museuww

Records escolars.

Un arxiu present a través de les exposicions ‘El Museu ix al carrer’

Fotos d’Estudi. 50 aniversari Policia Local. A Cada Paraula.
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Consideres que has aconseguit 
els objectius de la temporada?
En el meu cas, no treballem així el 
meu entrenador i jo, però és veritat 
que, a nivell personal, sí que tenia 
clares unes metes al meu cap per a 
aquesta temporada. Aquesta tem-
porada ha sigut de les millors de la 
meua carrera esportiva, i crec que 
he complit els objectius que tenia al 
cap.

De qui t’enrecordes quan guan-
yes un títol?
Sobretot de la meua família, però 
també he de remarcar el treball del 
meu entrenador, Pablo Ibáñez, i dels 
meus companys del club. Sense elles 
i ells, res del que he aconseguit seria 
possible.

Quin paper juga l’esport en la 
teua vida?
És bastant important, perquè li 
dedique molt d’esforç a entrenar i a 
competir. Podria dir que és un 70 per 
cent en la meua vida. Ho compagine 
amb els meus estudis de Fisioteràpia 
i, diàriament, se’m fa dur, perquè he 
d’organitzar-me i planificar-me bé si 
vull tindre temps per a tot. 

Quan vas començar amb el tae-
kwondo? Per què el vas triar?
Jo feia hoquei sobre patins, però 
l’equip en el qual estava es va desfer. 
Li vaig dir a ma mare que neces-
sitava fer esport, perquè era molt 
moguda. Tenia un amic que em va re-
comanar el taekwondo, i vaig provar. 
Em vaig apuntar quan vaig passar 
a l’institut. El meu amic ja no va se-
guir, però jo sí, i fins al dia de hui.

El fet de ser dona, t’ha dificul-
tat les coses? Has viscut alguna 
situació desagradable?
En el taekwondo és tot bastant equi-

tatiu. No se li dona més importàn
cia a un gènere o a l’altre. Per eixa 
part, jo estic súper contenta, em sent 
igual d’important que qualsevol altra 
persona. 

Com és un dia en la teua vida?
Llarg! Al matí vaig a la universitat 
o a les pràctiques de Fisioteràpia a 
l’hospital, i a la vesprada, més clas-
ses i després, corrent, vaig a casa a 
agafar les proteccions per a entrenar 
un parell d’hores. És a dir, una jorna-
da de 8 a 10 de la nit.

Estar al teu nivell implica per-
dre’s molta vida social?
Sí, he hagut de dir que no a molts 
plans, a quedades amb els amics o 
a dinars familiars per estar en una 
competició. He hagut de sacrificar 
moltes coses però, pensant-ho en 
fred, val la pena. Compensa. 

Què esperes de 2023 a nivell 
competitiu?
El llistó està alt, així que l’any que 
ve me’l plantege per a mantindre 
el nivell i, si vénen campionats més 
grans, millor. Continuaré treballant 
per a aconseguir objectius més 
grans.

Somies amb objectius tan grans 
com unes Olimpíades?
Bé, ara ja he deixat les categories 
inferiors i estic en absoluta. Enguany 
he sigut campiona d’Europa amb 
la universitat. A nivell nacional, fa 
poc vaig tindre el meu primer gran 
assoliment en categoria absoluta. 
Arribar a un campionat europeu en 
eixa categoria seria un objectiu més 
gran. I crec que el somni de qual-
sevol esportista és arribar a unes 
Olimpíades. Així que, en un futur, 
mire cap a unes Olimpíades. Costa 
molt, perquè suposa mantindre’t en 
l’elit moltes temporades, ja que la 
classificació va per rànquing i punts. 
Però sí, és possible, amb disciplina i 
molta faena. 

Què li diries a un xiquet o a una 
xiqueta que estiga pensant a 
practicar taekwondo?
Li diria als pares i mares que el 
taekwondo aporta disciplina i molts 
valors que als xiquets i xiquetes, en 
el dia a dia i per a la vida en gene-
ral, els pot aportar moltes coses. A 
mi m’ha servit de molt. A més, en el 
meu club, les categories xicotetes 
les cuiden molt, i crec que seria una 
bona elecció com a esport.

Paula Temina no para de 
créixer. La taekwondista 
paiportina del Club Deportivo 
PIAAM no es posa límits 
mentre compagina la seua 
carrera esportiva amb la de 
Fisioteràpia.

“Somie 
amb unes 
Olimpíades”



>> Paiporta <<14 |



>> El nostre poble << | 27

Recomanacions de lectura
Biblioteca Pública María Moliner Ruiz

PERSONAS 
DECENTES 
Leonardo Padura

IMPARABLES
Yuval Noah Harari

TRACE
Kei Koga

ESTO NO SE DICE
Alejandro Palomas

CLASH
Kayla Miller

14 DE ABRIL
Paco Cerdà

LA FINESTRA 
MÀGICA
Puño

RETRATO DE UNA 
MUJER MODERNA
Manuel Vicent

EL DIA DELS 
INFLUENCERS 
VIVENTS
Loopy Teller Studio

LOS COMPASES 
DEL TIEMPO 
Bianca Aparicio

MATER
Martí Domínguez

EL CRUSH DE 
STACEY
Gale Galligan

infantil/juvenil
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La Finestra de Paiporta

Subcampiona d’Espanya. La gimnasta paiportina 
Candela Roberto (segona per l’esquerra) va brillar en el 
campionat d’Espanya de conjunts de gimnàstica rítmica. 

Màster de pàdel. Alba Galán Faya, la palista paiportina, es 
va proclamar campionat del Màster 2022 de la Comunitat 
Valenciana en categoria cadet. 

Conveni amb Lovecats. L’ajuntament ha renovat l’acord 
gràcies al qual persones voluntàries de l’entitat paiporti-
na tenen cura de les colònies felines del poble. 

Torna a l’escola amb el comerç local. La campanya va 
finalitzar amb l’entrega dels ecs de  euros sortejats entre 
les persones que realitzaren compres als comer os adherits. 

El Premi d’Estudis Locals. nrique artínez nchez ha 
sigut el guanyador amb el projecte ‘Reconstruint el nostre 
passat. dentificació, anàlisis i reconstrucció del atrimoni 

ultural de aiporta - ’.

9 d’Octubre. econei ement institucional de l’ajuntament, 
que enguan  ha sigut per a osa errano i nrique irvent, 
en l’apartat de personalitats, i en el aiporta , que enguan  
complei   an s, en la vessant de col lectius.

Conte il·lustrat de la paiportina Marta Contel . El llibre 
in antil titulat per  acosta a icotets i icotetes a coses 
e traordinàries, omentant i animant a la lectura en amília.

Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic.
a egidoria d’ ducació de aiporta a lliurament dels di-

plomes a l’alumnat guardonat que atorga la Conselleria.
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Taekwondistes d’or. Tres esportistes del Club Deportivo 
, aula emina, van sen o en la imatge  i ago 

artínez, s’han proclamat campions d’ span a.  

Temporada de pluges.  ha netejat el conjunt d’em-
bornals dels carrers del poble per a acilitar l’evacuació 
d’aigua de cara a la temporada de pluges. 

Visibilitzar la diabetis. ’ juntament de aiporta es va 
il luminar de blau el  de novembre, ia undial ontra 
la iabetis, per a visibilitzar aquesta malaltia crònica. 

Setmana de la mobilitat. La Regidoria de Medi Ambient 
va entregar el patinet el ctric del concurs otogràfic per la 

etmana uropea de la obilitat ostenible. 

Exposició “Els joguets en ceràmica”. El Museu de la 
ajoleria i la egidoria de ultura amb l’ ssociació a-

cional de ro essionals de la eràmica  inaugura 
l’e posició col lectiva.

Nova edició del Passaport Lector. La proposta donarà 
inici en gener de . s un viatge lector a través de cinc 
reptes lectors que s’allargaran fins al mes de maig i que 
clouran amb una gran esta final.

VII edició de Món de Contes. Rècord d’assistència 
amb un total de  espectacles a més d’una e posició. 
Com a novetat el festival ha comptat enguany amb 2 
pa sos convidats, ic i uinea quatorial.

La Falla Mestre Serrano de Paiporta va celebrar el 
 de desembre el seu  niversari en una ala plena 

d’emoció, germanor i alegria.
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Arriba desembre i cal fer un re-
sum del 2022 i de les polítiques 
progressistes de l’equip de go-
vern, que vàrem encetar al 2015 
i varen suposar un punt i a banda 
respecte les retallades i l’austeri-
cidi perpetrat pel govern del PP.

El pressupost per a 2023 supera els 
20,8 milions d’euros. De nou, la xifra 
més alta de la història. En els pri-
mers quatre anys, vàrem cancel·lar 
els 6,7 milions de deute públic mu-
nicipal generat pel PP. Això ens va 
estalviar més de 300.000 euros
anuals en interessos, diners que es 
poden dedicar des d’aleshores a 
millorar els serveis a la ciutadania.

Ara és el moment de consolidar les 
polítiques de protecció social per a 
millorar els programes d’assistèn-
cia, ajuda a domicili municipal, lluita 
contra la pobresa energètica i de salut 
i envelliment actiu. En els comptes 

per a 2023, a més, impulsem els 
programes de lluita contra la violència 
masclista i la promoció de la igualtat.

Ara és el moment d’incrementar 
la partida de Joventut per a poder 
realitzar més activitats dirigides a 
joves i consolidar programes que 
tenen una molt bona acceptació.

Durant els últims quatre anys, hem 
augmentat el pressupost per a polí-
tiques de reactivació econòmica, 
dinamització del comerç local i foment 
de l’ocupació, i hem incrementat 
la partida per a l’empresa pública 
ESPAI per tal de millorar els serveis. 

I podem dir ben alt que tenim un índex 
d’ocupació similar al període previ 
a 2008, i molt lluny de les xifres 
rècord d’atur dels temps del PP. Un 
partit que, cal recordar-ho, va aco-
miadar 22 persones de l’Ajuntament, 
per les 31 incorporades des de 2015. 

Sentim orgull d’haver avançat en la llui-
ta contra el canvi climàtic, amb inver-
sions en energies renovables en edifi cis 
municipals i incentius per a la instal·la-
ció en vivendes i naus industrials. 
Hem augmentat les zones ver-
des i hem promogut el transport 
sostenible; hem millorat la mobilitat i 
també el servei de recollida de re-
sidus urbans, on s’ha incorporat la 
separació de la matèria orgànica.

Ens hem esforçat en arreglar la destros-
sa del PP, amb impostos i taxes conge-
lades des de 2015. Amb Compromís al 
capdavant i de manera ininterrompuda 
en el govern els últims 7 anys, el canvi 
no para. I cal continuar per a millorar 
el present i garantir un futur millor 
per a les paiportines i els paiportins. 

Des de Compromís vos desitgem bon 
Nadal i un 2023 amb pau i solidaritat!

Compromís per Paiporta

Dadas las fechas en las que nos en-
contramos, es justo y necesario que 
las primeras palabras sean para FELI-
CITAR LA NAVIDAD. Desear propó-
sitos que serían los ideales pero que, 
dadas las circunstancias, en deseo 
veo que se van a quedar. Pero como 
la Navidad siempre me han parecido 
unas fechas mágicas. Desear a toda 
la población, un pueblo limpio y bien 
gestionado. dónde no tengamos que ir 
esquivando suciedad por doquier, don-
de las plagas no sean el comentario 
de todos los barrios. Y donde nuestra 
mayor propaganda como población, 
no sean unos carriles bici de chiste.

Donde nuestros jóvenes puedan prac-
ticar deporte en unas instalaciones 
adecuadas y seguras.  Donde no nos 
encontremos que cada vez hay menos 
comercio de barrio, y donde nuestros 
polígonos industriales no crecen y no 
fortalecen nuestro tejido empresarial. 

Desear que todos/as podamos 
celebrar unas navidades como 

siempre sin que nos cueste hi-
potecar el piso, para poder com-
prar la cena de nochebuena.

Desear que, en lugar de acumu-
lar dinero en una cuenta corrien-
te, se bajen los impuestos a toda 
la población que falta hace.

Deseo que las inversiones que 
realiza el consistorio, se realicen 
con criterios generales y de bene-
fi cio a toda la población, no con 
intereses partidistas y para deter-
minados colectivos que no repre-
sentan al general del pueblo. 

Deseo una Población donde se tra-
baje codo con codo con poblaciones 
limítrofes, porque estamos unidos 
y conectados  y nuestro bienestar 
está conectado con otros municipios, 
ejem; CV33 Carretera de Sta Ana 
Paiporta. Reparar esta vía en la que 
intervienen 3 municipios, es funda-
mental para mucha gente que utiliza 
esta vía. Tanto como enlace para 

acceder a sus puestos de trabajo, 
como para poder utilizar este en-
torno como una vía ciclopeatonal.

Deseo un gobierno en el que prime 
un sentimiento nico de efi ciencia 
en la gestión, no un gobierno que 
cual reino de taifas, utiliza su par-
cela para su propio enaltecimiento 
como partido o como persona en 
el caso de algunos concejales/as.

Esa es mi carta a los Reyes Magos 
para este año, que sé que puede 
ser pelín pretenciosa (porque son 
magos, pero no sé si tanto). Pero 
engloba todos mis deseos para 
toda la población de Paiporta.

Solo me queda desear una FE-
LIZ NAVIDAD y que el 2023 
cumpla todo aquello que 2022 
nos dejó en el tintero.

Francisco Estelles
Portavoz del Grupo Munici-
pal Ciudadanos Paiporta

Deseos de Navidad

El canvi no para

Pep Val
pepval@paiporta.es

Contacta amb el portaveu del grup

Francisco Estellés
paiporta@ciudadanos-cs.org

Contacta amb el portaveu del grup
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¿Para qué nos cobran de más?

Il·lusió per Paiporta
Nadal és temps de balanços. De mirar 
al passat per a marcar-nos nous objec-
tius i encetar l’any nou amb les piles 
carregades. Després de dos legislatu-
res de govern progressista tenim un 
pressupost per al 2023 de més de 
20 milions d’euros, sense endeuta-
ment, sense apujar impostos en set 
anys i amb fortes inversions en el nos-
tre municipi de la mà de la Generalitat 
i la Diputació. Ara, els diners públics
s’utilitzen amb sentit comú. Mari-
bel Albalat ha liderat l’elaboració 
d’un pressupost pensant en el futur.

I des de fa un any i mig es nota 
i molt el canvi d’alcaldia, de la 
mà del lideratge de l’alcaldes-
sa Maribel Albalat. Cada dia ho 
demostra gestionant allò que de veres 
interessa als Paiportins i Paiportines.

S’estan reformant escoles com la 
de Jaume I, tenim un PLA EDIFICANT 
en marxa que renovarà per complet 

els centres IES la Sénia i el CEIP 
l’Horta, amb noves instal·lacions
modernes i sostenibles. També està 
en marxa el Centre de dia de Villa 
Amparo. S’estan millorant a poc a poc 
els accessos a Paiporta, la rotonda 
de l’entrada des de Picanya, i s’han 
fet nous aparcaments públics. No 
pararem d’atendre totes les sugerèn-
cies que ens arriben de la ciutadania.

Els temps del Partit Popular ja fa 
set anys que en Paiporta han pas-
sat a la història. La mala gestió dels 
recursos públics que ens portaren 
a un dels pressupostos més baixos 
dels pobles d’esta comarca i un 
gran endeutament va ser el fruit de 
la manera de gestionar del govern 
d’Ibor i els seus regidors i regidores.

Treball i il·lusió ha estat la ban-
dera del PSOE des que Maribel 
Albalat va ser nomenada alcal-
dessa. Transformar Paiporta, per-

què Paiporta siga un poble de totes 
i tots. On tots i totes tenim cabuda, 
amb les nostres sensibilitats i in-
quietuds. Amb les nostres idees i els 
nostres costums o creences. Queda 
molt treball per fer, però la il·lusió 
per Paiporta no té límits. Amb hu-
militat i amb prudència, a Paiporta 
podem dir orgullosos que junts i 
juntes estem fent el poble millor.

Tenim totes les ganes per a comple-
tar i començar els nous projectes 
que milloren la teua vida i la dels 
teus, projectes per a tots i totes.

En estes dates tan entranyables, 
temps de somriures i de retroba-
ments, temps, nostàlgia i il·lusió, 
els i les socialistes de Paipor-
ta us desitgem feliç Nadal i 
un pròsper any nou 2023. 

Desitgem que els somriures i l’ale-
gria omplin les vostres llars.
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El Gobierno de PSOE y Compromís 
de Paiporta acumula 14.000.000 
de euros de impuestos cobrados 
de más a los vecinos, año tras año 
se les llena la boca de decir que 
son magnífi cos gestores pero ¿se 
han parado a pensar que tienen 
aproximadamente 500 € de cada 
vecino o 2.000 € si su familia es 
de 4 miembros? y ¿para qué?

¿Han notado mejores servi-
cios? ¿Más limpieza? ¿Mejores 
jardines? ¿Más aparcamien-
tos? Rotundamente NO.

Llegaron a mitad de noviembre con 
sólo el 49% del presupuesto ejecuta-
do, a falta de un mes para acabar el 
año. Y de ese bajo nivel de ejecución 
destaca que sólo se hayan llevado 
a cabo el 13,5% de las inversio-
nes previstas para el municipio en 
once de los doce meses del año.

Eso demuestra la falta de compro-
miso y el nulo trabajo llevado a cabo 

por parte de buena parte del equipo 
de gobierno que improvisa constan-
temente, con m s de  modifi ca-
ciones de presupuesto en lo que va 
de año, lo que demuestra que mu-
chas partidas siguen siendo de cara 
a la galería y que lo que presupues-
tan no tienen intención de cumplirlo.

Anuncian los mismos proyectos en 
2021, en el  2022, y también para  
2023, ¿Han visto alguna inversión? 
Entre lo poco ejecutado este año 
están las chapuzas del  carril 
bici o el ser incapaces de acabar la 
obra de un simple baño de infantil 
en el CEIP Rosa Serrano tres meses 
después de empezar las clases.

Mientras un año más la alcalde-
sa de Paiporta, Maribel Albalat, 
será la mejor pagada de los 
municipios de l’Horta, puesto 
que el Gobierno ha aprobado una 
subida de sus salarios de un 4% 
para 2023, que también es exten-
sible a sus cargos de confi anza.

Así, la alcaldesa costará más de 
67.000 euros a las arcas públi-
cas y cada uno de sus concejales 
liberados más de 47.000 eu-
ros anuales. Esto supone más 
de medio millón de euros al 
año entre alcaldesa, conceja-
les  car os de confi an a.

Un año más el PP de Paiporta 
ha propuesto reducir los im-
puestos sin que el Gobierno de 
PSOE y Compromís haya tomado 
en consideración la propuesta. 
Se pueden reducir los impuestos 
sin que haya una merma en los 
servicios que recibe la ciudadanía, 
no lo hacen por falta de volun-
tad y por sectarismo político.

No quiero terminar acabar 
sin desearles una muy FE-
LIZ NAVIDAD y transmitirles 
mis mejores deseos para el 
próximo año 2023, así como 
la ilusión de que trabajemos 
juntos por un futuro mejor.






