
BENAGUASIL  BENISSANÓ  BÉTERA  CASINOS  DOMEÑO  GÁTOVA  L’ELIANA  LLÍRIA  LA POBLA DE VALLBONA   
LORIGUILLA     MARINES     NÀQUERA   OLOCAU      RIBA-ROJA DE TÚRIA     SAN ANTONIO DE BENAGÉBER     SERRA      VILAMARXANT

Cristina Alemany,
alcaldessa de Bétera

L’alcaldessa de Compromís re-
passa els projectes engegats en-
guany i avança que es tornarà a
presentar en maig de 2019.
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P. GUZMÁN | En acabar
l’any  començaran les obres
de la Variant Nord amb una
inversió de 16 milions d'eu-
ros, que va qualificar de
‘grossa de Nadal’ anticipa-
da al desembre.

Crec que és un dels objectius
més importants aconseguits en
aquesta legislatura. Al llarg de
molts anys, la Variant Nord ha
sigut utilitzada com a propagan-
da electoral, però no és fins a
aquesta legislatura, quan la Di-
putació ha dotat pressupostària-
ment el projecte. Bétera ha ha-
gut d'esperar molt de temps,
però ara ja sabem que serà una
realitat i que veurem solucionat
el problema que patim diària-
ment amb el trànsit.

Acaba de tocar-li a Bétera
un altre ‘pessic’ de gairebé
mig milió d'euros dels fons
Feder per a la rehabilitació
del Castell i el futur museu.
Vam estar visitant el pro-
jecte, quan estarà enllestit?    

Els terminis d'execució venen
marcats per la subvenció, es
tracta de fons europeus i els ter-
minis són estrictes. Esperem
que a principis de l'any que ve,
els beterans i les beteranes pu-
guen començar a veure com es
materialitza el projecte més im-
portant d'aquest equip de go-
vern. Des de la regidoria de Pa-
trimoni, encapçalada per Joano
Baudés, es farà  el possible per-
què els terminis s'acomplisquen
i poder posar en valor una de les
icones del municipi: el Castell.

Una de les obres que ja
estan en marxa és l'amplia-
ció de la depuradora, què
suposarà aquesta obra que
finalitzarà al 2019?

És un altre dels objectius mar-
cats per l'equip de govern i que
també s'ha acomplit. En ante-
riors legislatures s'havia inten-
tat aquesta ampliació, ara bé,
hem hagut d'esperar que torna-
ra a governar l'esquerra perquè
es pose en marxa . Els beneficis
seran dos. Per una banda, la
qüestió econòmica. Cada any
Bétera ha de pagar un canon
anual d'abocament a la CHX pel
fet que la capacitat de la depu-
radora no és suficient. Així amb
l'ampliació, l'Ajuntament s'es-
talviarà aquest canon. I el bene-
fici més important, aquell que
beneficia el medi ambient.

Ara que hi ha hagut tam-
bè episodis d'excés de ni-
trats en altres municipis de
Camp de Túria com l'Eliana
i Olocau, com està el pro-

blema de l'aigua potable?
Cal contextualitzar el proble-

ma. Si s'agafa l'històric de les
analítiques d'aigua des de prin-
cipis de 2000, queda clar que el
problema no apareix per ciència
infusa en aquesta legislatura.
Han hagut anys  en què els ni-
trats superaven la xifra de 80,
quan la legislació determina que
el màxim per a aigua de consum
humà està en 50. La diferència
respecte a legislatures i governs
anteriors és molt clara: en no-
més tres anys i escaig aquest
govern s'ha esforçat  per solu-
cionar definitivament el proble-
ma. S'ha buscat la implicació de
tota la corporació, ja que consi-
deràrem que es tracta d'un pro-
blema de tots. Estic molt satis-
feta en aquest tema i, sobretot,
que s'han buscat solucions  des
de l'Ajuntament, perquè emba-
rassades i nadons tinguen alter-
natives fins que el problema es
resol per a sempre.

Enguany hem assistit a la
posada de la ‘primera pe-
dra’ del centre de formació
de la construcció al polígon
de l'Horta Vella que obrirà
també el 2019.

En aquest cas els beneficis
que Bétera obté són múltiples.
Per una part, el municipi es po-
sa al mapa, es convertix en el fo-

cus de la formació del sector de
la construcció. En segon lloc, la
ubicació del centre pot impulsar
el polígon. I, per  últim, totes
aquelles persones de Bétera i de
la comarca que desenvolupen
una activitat relacionada amb la
construcció tenen a un tocar de
pedra el centre referent de Va-
lència. Pot ser també supose
una mesura de pressió per a mi-
llorar el transport públic de la
localitat, justament el polígon té
una parada del metro.

El tema polític estrela ha
estat el de la fallida ‘inde-
pendència’ de Mas Camare-
na i Torre en Conill. S'està
utilitzant aquesta legislatu-
ra les urbanitzacions per
esgarrapar vots per part
del seu exsoci de govern?

Totes les opcions són legíti-
mes, no seré jo qui ho negue, ara
bé, enganyar i manipular els
veïns i veïnes i, sobretot, aprofi-
tar l'enfrontament per a fer po-
lítica, pense que no és la forma
més elegant de fer política i
menys municipal.

A les urbanitzacions s'ha
avançat en aquests tres
anys: recollida d'escombra-
ries, la solució a les inunda-
cions en Mas Camarena, un
dels nous centres escolars
inclosos en l’Edificant...

Al llarg de molts anys, Bétera
ha viscut allunyada de les urba-
nitzacions, de la mateixa mane-
ra que les urbanitzacions del nu-
cli urbà. Des de l'inici he tingut
clar que eixa dinàmica havia de
canviar,  però tampoc seré tant
innocent com per a pensar que
en una legislatura aquestes co-
ses es poden canviar. Crec que
qualsevol polític de Bétera sap
açò, encara que públicament el
missatge siga un altre. Jo conti-
nuaré lliutant perquè tots els
veïns se senten del poble on re-
sideixen, que se senten orgullo-
sos del nom del seu poble, inde-
pendentment d'on vinguen,
d'on hagen nascut.

Acaba d'aprovar els pres-
supostos, però Mas Cama-
rena es queixa que sola-
ment un 3,2 per cent de les
inversions són per a les ur-
banitzacions. Contiuen de-
manant un centre de salut,
el centre cívic, un col·legi...

Les xifres són perverses i es
poden utilitzar com convinguen
per a vendre una cosa o per a
vendre una altra. Resulta  sor-
prenent que es repetisca aquest
missatge fins a la sacietat, quan
el portaveu de Mas Camarena-
CUBE, ha governat més temps
que el que està al govern aquest
equip de govern. I resulta que

quan Mas Camarena-CUBE go-
vernava, tant en l'anterior legis-
latura amb el Partit Popular
com en aquesta amb nosaltres,
sembla que els problemes, les
carències,...no existien. No m'a-
grada que es generen conflictes i
que s'utilitzen per a buscar l'en-
frontament entre els veïns. Els
polítics  estem per a buscar i po-
sar solucions a problemàtiques
i no per a generar-los.

L'acord signat pel tripar-
tit i Ciutadans, ha quedat
en paper mullat com temia
la portaveu de Cs?

El temps acabarà donant-nos
la raó a l'equip de govern. L'ad-
ministració té uns temps i uns
terminis que cal respectar, això
no es pot evitar. Crec que C's
hauria de repassar les propostes
aprovades conjuntament i, des-
prés, si no s'han acomplit, ja po-
drà dir que són "papel mojado".
Qualsevol altra cosa resulta com
a poc agossarada. Continuarem
endavant amb el nostre projecte
de poble, que en molts casos i
aplicant el sentit comú, és com-
partit amb Ciudadanos.

Pregunta obligada a tots
els alcaldes de la comarca a
mesos de les eleccions del
26 de maig de 2019, es tor-
narà a presentar?

I la resposta, evidentment, és sí.
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P.  G. | El polígon industrial
de l'Eliana estarà operatiu en un
termini de 12 mesos, 16 anys
després que començaren els trà-
mits i quan es compleix un lus-
tre des  que l'agent urbanitzador
entrara en concurs de creditors,
la qual cosa va suposar la para-
lització de les obres i un greu
perjudici per als més de 100
propietaris afectats.

L'any 2015, l'Ajuntament va
haver de resoldre la caducitat de
l'adjudicació i confiscar la ga-
rantia de l'empresa per a fer
front a les possibles despeses
derivades per la no finalització
de les obres. 

El consistori ha desbloquejat
ara el projecte després de liqui-
dar el contracte subscrit amb
l'empresa ‘Partida del Canal SL’
i assumir la gestió directa per a
finalitzar les obres que resten
per a la conclusió del polígon,
aproximadament un 5% del to-
tal de les actuacions previstes.

Tots els grups polítics s'han

posat d'acord en l'últim ple de
l'estiu per a adoptar aquesta de-
cisió per la qual el consistori
passa a ser el nou urbanitzador.
Una unanimitat celebrada per
la regidora d'Urbanisme, Mer-
cedes Berenguer, mentre que
l'alcalde de l’Eliana, Salva To-
rrent, ha agraït la confiança i la
paciència dels propietaris de les
parcel·les que “sempre han tin-
gut un tarannà constructiu i

dialogant per a solucionar el
problema”.

La primera de les empreses
que s'instal·laran al polígon in-
dustrial, tal i com va avançar In-
foTúria en el mes de juliol  serà
la valenciana Zummo que ja ha
adquirit una parcel·la de
20.000 metres quadrats  per a
traslladar la seua producció des
de Montcada i que suposarà la
creació de 200 llocs de treball.

Accés tallat al polígon industrial de l’Eliana.

L'estadi municipal de l'Eliana va acollir dins dels Jocs Esportius de l'Eliana un amistós entre l’equip
local i una selecció comarcal del Camp de Túria, integrada per jugadores de diversos equips. Lidia, au-
tora dels dos gols del CDFB l'Eliana, va ser triada com a millor jugadora del torneig.
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SÁBADO 4 DE AGOSTO
22:30 horas. Trobada de jazz. Concier-
to: Pritt&Simon. Torre del Virrey.
SÁBADO 11 DE AGOSTO
22.30 horas. Trobada de jazz. Concier-
to: “Domisol Sisters”. Torre del Virrey.

SÁBADO 18 DE AGOSTO
22.30 horas. Trobada de jazz. Concier-
to: “Nora Pastor Quartet”. Torre del Virrey.
SÁBADO 25 DE AGOSTO
22.30 horas. Concierto: “Carles Cases
diu Llach”. Torre del Virrey.
SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE
22.30 horas. Concierto: “Huérfanos de
Krahe”. Torre del Virrey.

JUEVES 2 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine europeo: “La tribu”.
N.R menores  7.
VIERNES 3, 4 Y 5 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine fin de semana: “Ju-
rassic World: El reino caido”.  N.R me-
nores de 10.
LUNES 6 Y 7 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine de autor: “Tully”.
Todos los públicos.
MIÉRCOLES 8 Y 9 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine europeo: “Sin ro-
deos”. No recomendada a menores
de 12.
VIERNES 10, 11 Y 12 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine fin de semana:
“Hotel Transilvania 3”. Pendiente de
calificación. 
LUNES 13 Y 14 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine de autor: “Tres
anuncios en las afueras”. N.R. meno-
res 16. 
MIÉRCOLES 15 Y 16 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine europeo: “Campe-
ones”. 

VIERNES 17, 18 Y 19 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine fin de semana: “Mi-
sión Imposible: Fallout”. Pendiente de
calificación.
LUNES 20 Y 21 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine de autor: “La For-
ma del Agua”. N.R. menores 7. 
MIÉRCOLES 22 Y 23 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine europeo: “Gorrión
Rojo”. N.R menores de 17.
VIERNES 24, 25 Y 26 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine fin de semana:
“Los Increibles 2”. Pendiente de califi-
cación.
LUNES 27 Y 28 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine de autor: “Down a
dark hall”. N.R. menores 17. 
MIÉRCOLES 29 Y 30 DE AGOSTO
22.30 horas. Cine europeo: “Mi que-
rida cofradía”. T.P.
VIERNES 31 DE AGOSTO 2 Y 3 DE
SEPTIEMBRE
22.30 horas. Cine fin de semana:
“Mamma Mia: una y otra vez”. Pen-
diente de calificación.

El pasado 18 de julio comen-
zaron las obras de mejora  del
itinerario escolar que se en-
cuentra en las calles q u e
rodean los colegios públicos de
educación infantil y primaria,
Virgen de Carmen y l’Olivera.

Las obras buscan consolidar
la ruta, hacerla más segura e in-
crementar la superficie de las
aceras de las calles Juan XXIII
y Bonaire, que bordean los cen-
tros educativos, además de me-
jorar el acceso a los colegios pa-
ra peatones y vehículos.

Estas actuaciones se enmar-
can dentro del Plan de Movili-

dad y Accesibilidad Sostenible y
responden a los problemas oca-
sionados por la  presencia de
coches a la hora de entrada y sa-
lida de los colegios, que resulta
conflictiva para los vehículos y
sobre todo para los niños que
transitan por dichos lugares.

La actuación se llevará a cabo
en una única fase y se prolonga-
rá hasta el mes de septiembre,
antes del inicio del nuevo curso
escolar con un presupuesto de
65.000 euros financiados gra-
cias a las Inversiones Financie-
ramente Sostenibles del propio
consistorio. 

El ple municipal ha aprovat la
inversió de 1,4 milions d’euros
del superàvit de 2017 a una vin-
tena d’obres de proveïment,
vies públiques, parcs i jardins, i
equipaments. El 71,2% de la in-
versió es destinarà a millorar els
carrers  i  a incrementar el nom-
bre de places d'aparcament al
pàrquing de les Neus. 

Després de les obres, que co-
mençaran al setembre, l'aparca-
ment de les Neus s'ampliarà en
4.000 metres quadrats, la qual
cosa sumarà 250 noves places
que s'afegiran a les 180 actuals.

Els 1.441.937 euros es repar-
tiran entre: instal·lació equips
panells cloració Montepilar
(5.678 euros); substitució grup
bombe contra incendis carrer
Tuejar (2.509 euros); aïlla-
ments grup de bombament pou
de la Hidro (5.435); desviament
de canonada i distribució d'ai-
gua potable en Masia del Pilar
(109.331); mallado de xarxa de
distribució en l'avinguda Riba-
roja (74.581); obres urgents en
voreres  (350.739); adequació
d'accessibilitat en Enrique Da-
ries i al Parc de la Pinada
(73.924); actuació doble sentit
carrer Horta en zona ombra

(15.000);  ampliació aparca-
ment Les Neus (99.047); ade-
quació d'aparcaments a l'entorn
de la piscina de Mandor
(45.000); generació de sentits
únics en Montesol, Monteale-
gre, La Vall, El Carmen
(117.491);  crèdit complementa-
ri obres urbanitzación carrer
Maestro Serrano (325.610); re-
novació de fonts orbamentals
(48.398); substitució cel·les del
transformador CSC (25.000);
magatzem municipal (34.000);
reparació de la coberta  del Mo-
li de la Lluna (20.000); millora
acústica de l’Auditori (30.000);
gespa artificial al camp futbol 8
del poliesportiu municipal
(60.187 euros).

L’Alcalde de l’Eliana, Salva
Torrent, ha recordat que moltes
de les actuacions que hui s'han
aprovat parteixen de les pro-
postes ciutadanes suggerides en
els pressupostos participatius y
ha anunciat noves inversions
per valor de 600.000 euros que
s'executaran en els pròxims me-
sos i que parteixen de la IFS de
la Diputació (175.000 euros), el
SOM 2018-2019 (350.000 eu-
ros) i el Pla de Camins (60.000
euros).



¿Qué es el mindfulness? 
Mindfulness, o atención ple-

na en castellano, es un estado o
rasgo de la mente que está pre-
sente en mayor o menor medi-
da en todos los individuos.

Esta cualidad de la mente se
caracteriza por estar plena-
mente atento o darse cuenta de
la experiencia presente con una
actitud de curiosidad, acepta-
ción y apertura. 

Es importante señalar que sí
se puede practicar mindfulness
sin necesidad de realizar una
meditación formal. Por ejem-
plo, practicando las actividades
de la vida diaria manteniendo
la conciencia focalizada en la
realidad (caminar, vestirse, ha-
blar, comer y un largo etc.).

¿El mindfulness se pue-
de aplicar a las personas
mayores?

Las actividades encaminadas
a una población física y cogni-
tivamente frágil deben partir
de la flexibilidad y la creativi-

dad del profesor que las impar-
te. De ese modo se logrará cap-
tar el interés de los residentes y
que los efectos de la terapia se
hagan visibles.

Algunas de estas actividades
son: la observación de la respi-
ración, el escaneo corporal, yo-
ga suave, alimentación cons-
ciente, debates, exploración de
la música o el mindfulness in-
terpersonal entre otras.

Muchos estudios aconsejan
que, si es posible, se traslade la
terapia a los cuidadores y em-
pleados para completar el cír-
culo de conexión y bienestar
entre las personas implicadas
en la residencia.

Lucia McBee investigadora y
creadora del programa de asis-
tencia a personas mayores ba-
sado en mindfulness (MBEC),
dice: “La intervención más im-
portante que podemos ofrecer
somos nosotros mismos, la
persona que somos en cada
momento, estando presentes
para el otro, sintiendo nuestra

conexión, y transmitiendo ver-
bal y no verbalmente este sen-
timiento”.

¿Qué beneficios tiene el
mindfulness en las perso-
nas mayores?

Las actividades basadas en
mindfulness les benefician de
forma integral, puesto que les
ofrece habilidades para hacer
frente a sus necesidades físicas,
cognitivas, funcionales, emo-
cionales y sociales.

Asimismo, en estudios re-
cientes se ha observado que la
atención plena actúa como fac-
tor protector contra el enveje-
cimiento biológico o el padeci-
miento de enfermedades
crónicas mediante la reducción
del estrés y del dolor.

Los beneficios específicos
más destacados son:

Mantenimiento de la aten-
ción, de la memoria de trabajo
y de las funciones ejecutivas.

Ayuda a controlar el estrés y
la ansiedad.

Mejora la calidad del sueño.
Permite que regulemos me-

jor nuestras emociones.
Mejora las relaciones inter-

personales.
Favorece la creatividad
Disminuye el dolor.
En resumen, hacerse mayor

no es sinónimo de desesperan-
za, sino de un continuo fluir
por el momento presente, en
sus experiencias y en las perso-
nas que conocemos.

LOS PROFESIONALES 
DE SAVIA HABLAN



REDACCIÓ | El projecte de
restauració del Castell de Bétera
per habilitar-lo com a futur mu-
seu de la festa ha rebut una in-
jecció important per part de la
Unió Europea. La subvenció de
487.512 euros dels fons Feder se
sumen als 100.000 euros apor-
tats per la Diputació de Valèn-
cia i que serviran per a finançar
part de les obres  que  tenen un
pressupost  estimat d’uns
1.179.780 euros.

El Folkestiu, que acaba d’a-
baixar el teló, ha servit per a co-
nèixer  a través d'una exposició
a l'Ajuntament Vell com serà el
futur museu i els treballs de res-
tauració que s'estan duent a ter-
me en l'immoble.

L'espai, en el qual treballa
l’alfabeguer Ramón Asensi, al-
bergarà la història del municipi,
el museu de la festa, els coets i
el cant valencià. 

Els visitants podran veure
vestits, ventalls i altres  peces de

la festa de segles passats cedides
pels propis veïns.

Bétera ha estat  un dels cinc
municipis del  Camp de Túria
que es beneficiaran d'aquestes
ajudes d'Europa destinades a la
recuperació del patrimoni. Llí-
ria ha rebut 428.865 euros per
a les Termes de Mura i els Trulls

de Daüds; Serra disposarà de
198.057 euros per a la Torre de
l'Ermita; Riba-roja de Túria
destinarà els 289.256 euros a la
restauració de la torre i muralla
àrab; i Olocau invertirà els
60.585 euros en el Trull, el Ce-
ller i l’Almàssera de la Casa de
la Senyoria.

Exposició del Folkestiu de peçes del futur museu del Castell.

Per votació popular dels veïns que han participat a l'octava Ruta de la Tapa, els restaurants amb les
millors tapes de Bétera han sigut Fussió (primer premi), Ca Serruch (segon premi) i Taperia el Sol
(tercer premi). El premi especial del jurat professional ha recaigut al restaurant Ca Serruch.   

L'Ajuntament de Bétera ha re-
but de l'IVACE una ajuda de
825.000 euros per a finançar
projectes d'inversió encaminats a
la millora, modernització i dota-
ció d'infraestructures i serveis a
l'Horta Vella. 

Les actuacions que  s’ executa-
ran  són la implantació de fibra
òptica, vigilància a través de
CCTV connectat a la policia local
amb càmeres,  la instal·lació de
passarel·les de vianants  i una
pantalla vegetal perimetral de tot
el polígon.

També es millorarà l'enllume-
nat públic, els serveis contra in-
cendis per mitjà de la renovació i
millora de la instal·lació preexis-
tent d'hidrants d'incendi i de les
zones verdes amb la implantació
d'un recorregut biosaludable per

la zona verda principal.
Està prevista la senyalització i

abalisament de contenidors de
distintes fraccions d'arreplega de
residus, la creació d'una aplicació
web amb informació del polígon
accessible a IVACE., la millora de
l'accés al polígon per vial rodat
secundari existent que es trans-
formarà en un accés directe i
senyalització i identificació dels
carrers amb  cartelleria visible
sobre pal en les interseccions de
tots els carrers.

Així mateix ‘ instal·larà senya-
lització horitzontal i vertical de
trànsit  a fi de millorar la circula-
ció de trànsit i vianants en la to-
talitat del polígon i també  es mi-
llorarà  el subministrament
d'aigua bruta i potable així com
l'augment del seu cabal i pressió.

El Club Natació SOS Bétera
ha tancat la temporada procla-
mant-se campió per equips en
la 26 edició de la Travessia  al
Port de València disputada el
passat 28 de juliol. Amb una
elevada participació, aconsegui-
ren pujar en diferents pòdiums
en diverses categories: Paula
Ruiz, campiona sènior femeni-
na; Paula Lluna, subcampiona
sènior femenina; Mar de la
Quadra, subcampiona infantil; i
Alicia García-Martín, campiona
veterana II.

Alejandra Campos, Víctor Ce-
brián, i Miguel Sánchez van ob-
tenir el cinqué lloc en les seues
categories.

D'altra banda, dos nadadors
del club és desplaçaren a Orpe-
sa per a nadar en la travessia del
Trofeu d'Aigües Obertes de la
Diputació en la qual Eva Ca-
rrasco es proclamà subcampio-
na i Pablo Carrasco tercer. 

Lola Caballero ha participat
en el Nacional Infantil de Nata-
ció a Madrid en 100 metres lliu-
res i 50 metres lliures.

DILLUNS 20 DE JULIOL AL 12 D’AGOST
19:00 a 21:00 hores. Exposició de pintura: M. Llum Martínez Izquierdo.

DIVENDRES 27 AL 31 D’AGOST
19:00 a 21:00 hores. Exposició escultura: Carreresgrephic. “Segona

Vida, segona part”.

CINEMA D’ESTIU
DISSABTE 4 D’AGOST

22.30 hores. “Mamma Mia: Una y otra vez”. 

DIUMENGE 5 D’AGOST
22.00 hores. “Mamma Mia: Una y otra vez”. 

DISSABTE 25 D’AGOST
22.30 hores. “Los Increíbles 2”. 

DIUMENGE 26 D’AGOST
22.00 hores. “Los Increíbles 2”.

DISSABTE 1 DE SETEMBRE
22.30 hores. “Ant-Man”. 

DOMINGO 2 DE SETEMBRE
22.00 hores. “Ant-Man”.





Fotogaleria
inauguració

baixador 
Valencia la Vella

P. GUZMÁN | El metro arri-
barà fins al centre de Riba-roja
amb la prolongació de la Línia 9
de metro i la construcció d'una
estació en un lloc proper a la his-
tòrica estació de Rodalies de la lí-
nia ferroviària. Així ho ha anun-
ciat el president de la
Generalitat, Ximo Puig, durant la
inauguració del nou baixador de
València la Vella  el 31 de juliol .

Aquesta  reivindicació dels
veïns de la urbanització, que por-
taven 10 anys amb protestes, va
servir de marc per a la signatura
del protocol d'intencions per do-
nar resposta a una altra deman-
da veïnal històrica: que la pro-
longació de la Línia 9 de metro
arribe fins al centre urbà, ja que
l'estació està als afores del muni-
cipi.

El proper any es començarà a
redactar el projecte, segons va
avançar Puig en la seua visita a
Riba-roja en la qual va realitzar
el trajecte amb metro al costat de
l'alcalde Robert Raga i la conse-
llera d'Obres Públiques, María
José Salvador, fins al nou baixa-
dor, on els esperaven els veïns
que fins ara veien passar el me-
tro per la urbanització sense
efectuar parada i s'havien de des-
plaçar a Masia de Traver o La

Presa per a poder utilitzar aquest
transport públic.

La Conselleria d’Obres Públi-
ques i l'Ajuntament de Riba-roja
han invertit 453.193 euros en la
parada que compta amb una an-
dana de 90 metres de llarg i qua-
tre metres d'ample. Tots els ele-
ments de pavimentació,
mobiliari i senyalització  són
iguals als instal·lats en la resta de
la Línia 9 i disposa d'una rampa i
plataformes per a persones de
mobilitat reduïda. L'actuació s'-
ha completat amb enllumenat,
càmeres de circuit tancat de tele-
visió, intèrfon, validadora, mega-
fonia, senyalització i mobiliari
urbà que inclou una marquesina

de formigó blanc. També està
previst l’enjardinament de l'en-
torn a l'andana i un aparcament
de 38 places. 

L'alcalde de Riba-roja va valo-
rar durant l'acte oficial que “s'ha
complert un compromís de la
Generalitat amb el poble de Ri-
ba-roja de Túria” i va destacar
que amb aquesta nova infraes-
tructura “obrim una nova via per
atraure un turisme interessat en
el patrimoni històric de la zona
de Riba-roja de Túria”.

Baixador de metro de València la Vella.

L’Espai d´Art Contemporani El Castell acull l’exposició ‘El mundo geométrico de Enric Mestre‘, un
recorregut a través d’obres murals i escultòriques del ceramista i pintor d’Alboraia, nascut al 1936. La
mostra, inaugurada el 18 de juliol, es podrà visitar fins al 4 de novembre a l’espai del carrer Cisterna.

L'Ajuntament de Riba-roja de
Túria ha retirat 51.520 quilos
d'amiant del sostre de uralita a
l'edifici municipal la Cebera, co-
negut popularment como "Min-
guet" dins del projecte de reha-
bilitació per a albergar un espai
social, cultural i d'oci per als jo-
ves. Les obres d'aquesta prime-
ra fase tenen un pressupost de
130.000 euros.

L'antic magatzem de cebes
ocupa 4.994 metres quadrats i
va ser adquirit per l'Ajuntament
per 1 milió d'euros.

Els treballs d'aquesta primera

fase consisteixen en la substitu-
ció de la coberta de fibrociment
per una xapa d'acer galvanitzat i
la restauració estructural. 

La segona fase s'encarregarà
de dissenyar la resta de les esta-
des com a locals d'assaig per a
grups de música, un rocòdrom,
una pista de skate sales per a re-
presentacions de teatre i un
punt d'implantació tecnològica. 

Aquest estiu ja es podrà utilit-
zar una part del recinte per a
dur a terme les activitats dels
Fadrins durante les festes de la
localitat.

L’Ajuntament de Riba-roja de
Túria ha aprovat la inclusió de
quatre oliveres ubicades al ba-
rranc de Porxinos que ronden o
superen els 350 anys al catàleg
d'arbrat monumental local. 

Segons els  tècnics del progra-
ma EcoRiba, dues d'elles posse-
eixen un perímetre de tronc de
3,77 metres i les altres dues
aconsegueixen els 3,90 i els
4,09 metres. Els científics fixen
en 3,88 metres de perímetre el
nombre a partir del qual es con-

sidera que un arbre alcança o
supera els 350 anys.

Aquesta protecció de les oli-
veres s'uneix a la d’altres 42
exemplars dins del terme muni-
cipal de Riba-roja de Túria que
per les seues característiques
són mereixedores d'aquesta
qualificació que els col·loca, a la
pràctica, a resguard de qualse-
vol actuació o programa urba-
nístic que en un futur poguera
posar en risc la seua supervi-
vència com a espècie.



El Ayuntamiento de Riba-ro-
ja de Túria ha recibido 1,8 mi-
llones de euros del Instituto Va-
lenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) destina-
dos a la mejora y moderniza-
ción de los polígonos industria-
les de la localidad que aglutinan
a más de 800 empresas. Esta
subvención de la Generalitat se
repartirá entre 2018 y 2019.  

Estas cifras de Riba-roja su-
ponen la mitad de las que el
IVACE destina para la comarca
del Camp de Túria, fijadas en
3,7 millones de euros para am-
bos años. Así, mientras en el
2018 ascienden a 1,9 millones,
para el 2019 serán de 1,7 millo-
nes. Por años, cabe resaltar que
Riba-roja recibirá 1,8 millones
de euros; seguido de Vilamar-
xant con 794.037 euros; Llíria

con 351.937 euros; la Pobla de
Vallbona, con 332.712 euros;
Loriguilla, con 243.494 euros;
Nàquera, con 72.860 euros y
Marines, con 64.198 euros. 

En el caso de Riba-roja la ci-
fra para 2018 será de 836.873
euros que se incrementará en
un 22% hasta situarse en un
millón de euros que sumarán el
citado 1,8 millones de euros. En
esta anualidad, la inversión del
IVACE en Riba-roja supone un
42% sobre el total de las ayudas
en la comarca que aumenta du-
rante 2019 al fijarse en un 58%
sobre el global para el Camp de
Túria, con un millón sobre los
1,7 previstos a repartir en la co-
marca entres los restantes seis
municipios. 

Cabe recordar que el pleno
del Ayuntamiento de Riba-roja
aprobó por unanimidad una

propuesta del gobierno munici-
pal -formado por el PSPV,
Compromís y Esquerra Unida-
para solicitar las citadas ayudas
a las que se sumaron el resto de
formaciones políticas con re-
presentación en el consistorio:
Partido Popular, Riba-roja Pue-
de y Ciudadanos.

El proyecto municipal abarca
una actuación integral sobre to-
dos los núcleos que conforman
las áreas industriales, que se
centrarán, principalmente, en
la colocación de sistemas de se-
guridad, reducción del impacto
sonoro sobre las empresas con
barreras vegetales, mejora en la
iluminación con la reposición
de alumbrado y la creación de
nuevos puntos de luz. 

Las tareas del ayuntamiento
también se centrarán en una
mejora del tráfico a través de la
colación de señales y carteles
informativos y una dotación de
seguridad vial a través de la se-
ñalización horizontal y vertical.

Los puntos que se beneficia-
rán del proyecto municipal son
el sector 12 y Bassa, sector 13 y
Masía de San Antonio de Poyo,
polígono Casanova, sector 14, el
Oliveral y by-pass, el parque lo-
gístico, Masía de Baló, y, por úl-
timo, el polígono Entrevies. 

La solicitud de los 2,2 millo-
nes de euros para los polígonos
de Riba-roja se complementan
con los 1,6 millones que se han
invertido hasta ahora en estas
áreas a lo largo de la presente
legislatura con fondos del pro-
pio ayuntamiento local que se
suman, además, a la creación
de una oficina municipal de in-
formación y dinamización em-
presarial (AMIDE) para acercar
las peticiones y demandas an-
tes la administración local. 

El concejal de Polígonos In-
dustriales, José Ángel Hernán-
dez, ha afirmado que las ayudas
recibidas con cargo al IVACE
“demuestran que este ayunta-
miento ha trabajado de forma
eficiente y eficaz, con una gran
labor por parte de los técnicos
y empleados públicos con unas
cifras que representan las más
elevadas del Camp de Túria y
que servirán para continuar in-
virtiendo en obras de mejora y
modernización en los polígo-
nos, los grandes olvidados du-
rante los años de gobierno an-
teriores y que son una pieza
fundamental para seguir gene-
rando riqueza y creación de
empleo”. 

Las actuaciones se
centrarán en la
seguridad, iluminación
y la señalización de
las áreas industriales

”



A lo largo del próximo año se
incorporarán al Ayuntamiento
de San Antonio de Benagéber
32 jóvenes para trabajar en di-
ferentes áreas, bajo el programa
‘Avalem Joves’.

Estos jóvenes accederán a un
puesto de trabajo con una jor-
nada laboral completa con un
contrato de 12 meses. Los re-
quisitos que deben cumplir son
ser menores de 30 años y estar
inscritos en el Programa de Ga-
rantías Juvenil del Servef.

El proyecto tiene un presu-
puesto total de 499.589 euros,
de los cuales el Servicio Valen-
ciano de Ocupación y Forma-
ción subvenciona 381.526 euros
y el Ayuntamiento de San Anto-
nio de Benagéber aportará
119.787 euros para subvencio-

nar parte de la cuantía necesa-
ria para su contratación.

Con el programa EMCUJU,
que cuenta con 287.465 euros
se contratará a un ingeniero téc-
nico en Informática; dos técni-
cos en Animación Sociocultural;
un técnico en Relaciones Labo-
ral; un técnico en Gestión Cul-
tural; un periodista; un técnico
en Protocolo; un arquitecto téc-
nico; un Auxiliar informática;
dos técnicos Actividad Físico
Deportivas y dos técnicos en
Administración y Finanzas

El programa EMPUJU, cuen-
ta con 212.124 euros permitirá
contratar a siete trabajadores
para Administración y Finan-
zas; siete conserjes; cuatro peo-
nes de Jardinería y un peón de
limpieza.

P. G. | Las 38 familias del
complejo residencial Benaver
duermen más tranquilas des-
pués de que las personas que
ocupaban uno de los seis adosa-
dos vacíos en la urbanización
San Vicente abandonaran vo-
luntariamente la vivienda horas
antes de la celebración del jui-
cio fijado para el pasado 24 de
julio en el juzgado de instruc-
ción número 5 de Paterna.

Según la versión vecinal de
los hechos, el presidente de la
comunidad habló con los ‘ocu-
pas’ y llamaron a la Policía Lo-
cal para que “entregasen la po-
sesión voluntariamente” y tras
contactar con el administrador
concursal llevaron a cabo de
madrugada el tapiado de la vi-
vienda, al igual que hicieron an-
teriormente con las cinco de la
misma promoción que queda-
ron sin vender.

El objetivo de los residentes
es que “no entre nadie más” y
no se vuelva a repetir el episo-
dio que comenzó hace dos me-
ses. “Los vecinos esperamos que
no se tomen represalias y no
volvamos a vivir este calvario”,
confía el presidente de la comu-
nidad de propietarios.

Además del trabajo de albañi-
lería, los vecinos pintaron la
misma noche la fachada del
complejo para eliminar las pin-

tadas en las que se podía leer
‘fuera okupas y traficantes’ y
‘Okupas no’.

A la mañana siguiente, en el
juzgado de Paterna, continúa  el
relato de los afectados, “se citó
a todos los ocupas que pudieron
localizar, siendo los primeros
los que entregaron las llaves”.
La empresa tomó posesión del
adosado archivándose la de-
nuncia por usurpación de vi-
vienda, aunque continúa en
marcha la investigación de la
Guardia Civil y el juicio por la
orden de alejamiento que pre-
sentaron los vecinos contra el
primero de los ‘inquilinos’.

A lo largo de estos  dos meses
por el adosado habían pasado
una docena de personas y se ha-
bían producido problemas de
convivencia, lo que obligó a los

vecinos a contratar seguridad
privada. “Recibimos amenazas,
aparecieron vehículos rallados y
con ruedas pinchadas”, relatan.

En ninguno de los casos se
trata de familias sin recursos,
sino que “hay detrás un grupo
con personas con antecedentes
que entraron en la vivienda y
después la realquilaron”, expli-
ca el presidente vecinal.

El alcalde Enrique Santafosta
ha destacado que el Ayunta-
miento ha estado en contacto
con los vecinos en todo este
asunto y “hemos puesto todas
las medidas a nuestro alcance”.

Plataforma-GuanyemSAB-
Compromís se ha posicionado
“con los vecinos y con el cum-
plimiento de la ley” y ha recor-
dado que “hemos estamos al día
contactando con los afectados”.

Vivienda tapiada en el complejo residencial Benaver.

P. G. |  El primer parque ca-
nino de San Antonio de Benagé-
ber abrió sus puertas el pasado
14 de julio en unos terrenos de
3.000 metros cuadrados en la
calle Sequer de San Vicente.

El parque está vallado y cerra-
do con doble puerta de seguri-
dad y en el interior se han dife-
renciado dos zonas para perros
pequeños y de mayor tamaño.
En ambas se han habilitado be-
bederos y pipi-canes. En la par-
cela se han plantado árboles pa-
ra crear zonas de sombra y se
han instalado farolas solares.

El parque, además de cumplir
con las necesidades de esparci-
miento de las mascotas, es in-
undable, de forma que permita
resolver los problemas de dre-
naje del agua de lluvia en esta
zona. “Se ha rebajado el terreno
y los sumideros están conecta-
dos a la red de saneamiento de

forma que se drena rápidamen-
te en caso de trombas”, explica
el alcalde, Enrique Santafosta.

Las nuevas instalaciones se
han puesto en marcha con una
inversión “mínima”, ya que los
terrenos eran municipales, el
vallado se ha ejecutado con car-

go a una mejora de una contra-
ta  y ha contado con el patroci-
nio de empresas del sector. El
Ayuntamiento ha instalado el
mobiliario que estaba en el al-
macén municipal, los bebede-
ros, las papeleras, las farolas so-
lares y la señalización. 

Parque para perros en la calle Seguer de San Vicente.



P. GUZMÁN | Juan Manuel
Darijo emprenderá el 12 de
agosto, a punto de cumplir 60
años, un nuevo reto. En esta
ocasión, este corredor aficiona-
do del Club Corredores Anóni-
mos de Benaguasil recorrerá
descalzo, como participa habi-
tualmente en las carreras popu-
lares, una ruta que ha bautizado
como #caminodarsangreesdar-
vida que partirá de la Alhambra
de Granada hasta la Casa de los
Abenamir en Benaguasil, una
residencia morisca del siglo XVI
ubicada en la calle del Castell.

El objetivo es concienciar a
todo aquel que se cruce en su
camino a lo largo de las 15 eta-
pas trazadas en su hoja de ruta
de la importancia de donar san-
gre, especialmente entre los
más jóvenes, ya que una dona-
ción puede salvar tres vidas.

Él mismo es un ejemplo de
solidaridad. Con el carnet de
donante desde hace 35 años,
aunque lleva donando sangre
desde los 18 años, a sus casi 60
años ha completado 90 dona-
ciones de sangre. “Se trata de
que la gente sepa que donar
sangre no acarrea ninguna con-
secuencia para la salud del do-
nante, son 30 minutos de tu
tiempo y sirve para salvar vidas,
incluso la suya”, explica Darijo.

La ruta la realizará solo, con
la colaboración de InfoTúria y el
respaldo del Ayuntamiento de
Benaguasil, y cargado con una
mochila al a espalda. La llegada
a la localidad de Camp de Túria
está prevista el 26 de agosto.

El siguiente paso que preten-
de dar es la celebración de una
maratón de donación de sangre
en Benaguasil, para que esta in-
ciativa personal tenga un reflejo
en una población que considera

“solidaria” y su esfuerzo se ma-
terialice en una donación multi-
tudinaria. “Mi objetivo no es un
tema personal, es que la gente
donde sangre, que se hagan do-
nantes”.

Esta es la segunda aventura
en la que se embarca este vecino
desempleado de Benaguasil tras

completar el pasado verano el
#caminoporladignidad. Una ru-
ta de 526 kilómetros entre la er-
mita de Boi Taüll en el Pirineo
catalán y la Montieleta de Bena-
guasil para visibilizar a los pa-
rados mayores de 50 años. Un
reto que le costó menos que en-
contrar un empleo estable.

L'Ajuntament de Benaguasil
ha recorregut davant el Tribu-
nal Suprem la devolució dels 3,5
milions d'euros que va aportar
la promotora del PAI del Molí
Nou després de la sentència del
Tribunal Superior de Justicia.

L'alcalde de Benaguasil, Ximo
Segarra, ha explicat que el PAI
es va aprovar en la data en la
qual es va pactar el conveni, tal
com es demostra en el certificat
del secretari de la comissió te-
rritorial d'urbanisme de 30 de
setembre de 2013 i la sentència
del Suprem del 15 de novembre
de 2011 que “acrediten el fidel
compliment de l'acordat”. 

Segarra ha apuntat que el Su-
prem no ha resolt i s'ha mostrat
convençut que l'Ajuntament no
va a haver de retornar “ni un eu-
ro” del que va aportar l'empre-
sa per l'aprovació del PAI en dos
anys, perquè “el pla es va apro-
var dins d'aquest termini”. 

L’alcalde ha recordat que en
el TSJ en primera instància “ja
guanyem” i se li condemnà a l'a-
gent   urbanitzador al pagament
d'unes costes de 10.000 euros i
ha advertit que a més de recó-
rrer  s'estudiarà el compliment
de l'empresa en el PAI que con-
templava una urbanització amb
camp de golf i hotel.

Els treballs de substitució de
la gespa artificial en el camp
municipal de ‘El Barranquet’
han començat amb les tasques
d'aixecament i retirada de l'an-
tiga gespa. Una vegada finalit-
zada aquesta fase es prepararà
el terreny per a col·locar la no-
va gespa així com el nou siste-
ma de reg exterior.

Aquesta actuació, que té un
pressupost de 164.889 euros,
suposarà la reforma integral de
tota la superfície de joc i estarà
llista de cara a l'inici de la pro-
pera temporada de lliga.

La gespa que s’ instal·larà  té
una densitat de 15.000 Dtex. i

compleix tots els estàndards de
qualitat FIFA necessaris per a
assegurar una instal·lació de
qualitat i durabilitat apropiades
a l'ús intensiu que se li dóna al
camp.

El regidor d'Esports, Alfonso
Faus, ha recalcat que aquesta
actuació es realitza perquè l'es-
tat de la gespa no era ja el més
adequat per a garantir una
pràctica esportiva segura per als
xiquets que la utilitzen. L’Ajun-
tament guardarà la gespa artifi-
cial que es retirarà  per a  reuti-
litzar-la en altres espais que es
destinen a activitats lúdiques al
municipi.

DIVENDRES 10 D’AGOST
19.00 hores. Exposició de 

“Festes Valencianes”. Centre Jove.

1-DIA-12 GRANADA - IZNALLOZ 33 KM
2-DIA-13 IZNALLOZ - GUADAHORTUNA 25 KM
3-DIA-14 GUARDAHORTUNA - BEDMAR 39 KM
4-DIA-15 BEDMAR - TORREPEROGIL 26 KM
5-DIA-16 TORREPEORGIL - VILLANUEVA DEL ARZOBISPO32 KM
6-DIA-17 V. DEL ARZOBISPO - PUENTE DE GENAVE 34 KM
7-DIA-18 PUENTE DE GENAVE - VILLAPALACIOS 36 KM
8-DIA-19 VILLAPALACIOS - ROBLEDO 30 KM
9-DIA-20 ROBLEDO - BALAZOTE 38 KM
1ODIA- 21 BALAZOTE - ALBACETE 31 KM
11 DIA- 22 ALBACETE - VALDEGANGA 25 KM
12 DIA-23 VALDEGANGA - ALBOREA 34 KM
13 DIA-24 ALBOREA - REQUENA 38 KM
14 DIA-25 REQUENA - BUÑOL 41 KM
15 DIA-26 BUÑOL - BENAGUASIL 30 KM

TOTAL
500KM



P. GUZMÁN | L'Ajunta-
ment de Llíria va celebrar l'11
de juliol un ple extraordinari a
petició del PP que va servir
perquè els grups polítics vota-
ren si estan a favor o en contra
del centre de menors que la
Conselleria d'Igualtat pretén
implantar al Prat.

La madrugadora sessió no
va oferir sorpreses i després de
poc més d'una hora d'inter-
vencions dels portaveus dels
grups polítics davant 19 veïns
es va votar a mà alçada sobre
la “conveniència” i “idoneïtat”
de la ubicació del centre a la
capital de Camp de Túria.

Els socis de l'equip de Go-
vern, PSPV i Compromís, l'edil
de Llíria Pot, també al govern
de Civera -l'ex de Ciudadanos
no va fer acte de presència-
van votar a favor, mentre que
els regidors del PP i l'edil no
adscrita, la exsocialista, Isabel
Aigües van votar ‘no’.

El portaveu socialista, Fe-
rran Pina, defensà el ‘sí’ del
seu partit al centre de menors
exhibint una foto dels tres be-
bès ofegats en una platja de
Turquia després del naufragi

d'un pot pneumàtic que trac-
tava d'arribar a Europa des de
Líbia. “No podem deixar-los
tirats, no mirarem a un altre
costat”, va assegurar.

En la seua intervenció va es-
mentar el cardenal Cañizares,
a la Mare de Deu dels Desem-
parats, la imatge de la qual va
visitar la localitat, i a Sant Vi-
cent Ferrer com a fundador
del col·legi per a nens orfes
que segueix avui  a Sant Anto-
ni de Benaixeve.  

La portaveu del PP, Reme
Mazzolari, va lamentar els “in-
sults, mala educació i l'opaci-
tat” de l'alcalde, Manolo Cive-
ra, a qui va treure el seu
programa electoral que reco-
llia la “implantació de consul-
tes ciutadanes, el centre de dia
i la residència per a discapaci-
tats i no un centre de menors”.

Va recordar les gairebé
4.000 signatures presentades
pels veïns per a sol·licitar una
consulta sobre el centre de
menors que compleix amb es-
creix el 10% del cens electoral
que recull el reglament. No
obstant això, és potestat de
l'alcalde, que va dir que s'estan

comprovant les signatures  a fi
de convocar el ple perquè se
celebre la consulta. 

La popular va defensar el
‘no’ “amb la boca gran i el cap
alt” del seu partit al centre per-
què, al seu juí, no és prioritari,
no s'ha consultat el poble i els
edificis no reuneixen les con-
dicions.

Isabel Aigües, va criticar els
“arguments lacrimògens” i va
advertir que als centres “aca-
ben menors agressius en l'àm-
bit familiar, estrangers no
acompanyats, que s'integren
en bandes i s'escapen”. 

Des de Compromís-Move,
Paco Garcia, va esgrimir l'ar-
gument que els drets dels me-
nors “no es voten ni es deba-
ten, s'apliquen” i va reconéixer
que si la Generalitat té neces-
sitat d'aquest servei “no anem
a dir que no”, encara que es va
referir a la residència i al cen-
tre de dia com a prioritat.

El portaveu de la coalició va
demanar que al debat d'aquest
assumpte, que ha generat un
moviment veïnal contrari,
“quanta menys demagògia,
millor”.

L'actor, guionista i director
Achero Mañas, guanyador del
Goya per ‘El Bola’, ha rodat a
Llíria par de la seva nova pel·lí-
cula ‘Un mundo normal’, una
comèdia negra amb els actors
Ernesto Alterio, Magüi Mira,
Laura Aragoneses, Pau Durà i
Ruth Díaz. ‘Un mundo normal’
és segons el seu director, “una
metàfora que retrata, en to de

comèdia negra de vegades i
unes altres de manera esper-
pènticament dramàtica, el dile-
ma d'un home que ha d'actuar,
per les seues circumstàncies es-
pecials, fora de la llei i en contra
del que pensa el seu entorn més
proper”. El rodatge es durà a
terme en comarques de Castelló
i de València i la pel·lícula podrà
veure's en sales el 2019.

L'Ajuntament de Llíria i la Conselleria d'Obres Públiques invertiran 835.000 euros en les obres per
demolir vuit habitatges, ampliar les voreres i zones enjardinades i habilitar una zona de descans per a
les persones que accedeixin al Monestir de Sant Miquel. Les obres tenen un termini de 18 mesos.

L'1 d'agost s'engegarà  el nou
servei d'autobús urbà de Llíria
amb cinc línies i tres autobusos
que circularan els dies labora-
bles de dilluns a divendres. El
preu únic del bitllet és de 65
cèntims i permetrà trasborda-
ments dins dels 90 minuts  des
de la seva validació.

La Línia 1 permetrà accedir a
diversos barris i al centre de sa-
lut, connectar amb El Prat i
arribar a l'Hospital de Llíria i al
polígon de Carrasses.

La Línia 2 tindrà un recorre-
gut circular des del metro i pas-
sarà per l'ambulatori, el polígon
de Rascanya i per les urbanitza-
cions el Regalón, l'Avenc, Alt de
Botigueta, el Secanet, Formida-
bles, Corral de la Marquesa i

Puig-i-lis. La Línia 3 tindrà eixi-
da i arribada al metre, passant
per Corral de la Marquesa, For-
midables, Jardí de Lauro, Ver-
ger, Oasi de Sant Vicent, Mon-
tejarque, Vall de Llíria, Xelardo,
la Xelvaneta, la Clotxa del Cossí,
Sant Gerard i el Caramello. La
Línia 4 tindrà un itinerari amb
trajectes d'anada i volta amb ei-
xida des del metro  i recorrerà el
polígon de Montecollado i Sant
Miquel, Montaragó, Moncati,
Bonaire, Carbassó, la Mont-ra-
vana i Camp Llíria. 

La Línia 5 cobrirà un recorre-
gut circular que passarà per la
Cooperativa i pels Arcs, el Pe-
drer i la Joliesa fins al metro i
continuarà cap al cementiri i la
Buitrera, tornant al metro.

Les obres de construcció d'u-
na promoció d'habitatges en
una solar del carrer Pla de l’Arc
ha tret a la llum un carreu de pe-
dra calcària amb una inscripció
amb la llegenda “…AXIMUS
AE…”, que formaria part d'un
fris de construcció pública o ho-
norífica situat en el fòrum de la

ciutat romana de Edeta. 
D'altra banda, la Policia Local

ha recuperat un pulvinus que es
trobava reaprofitat en un mur
d’Horta Vella que estaven inten-
tant sostreure. 

Ambdues peces romanes es
conservaran al Museu Arqueo-
lògic de Llíria (MALL).
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REDACCIÓ | La secretària
autonòmica de Polítiques In-
clusives, Elena Ferrando, s’ha
reunit amb l’alcalde de Llíria,
Manolo Civera, la regidora de
Polítiques Inclusives, Vallivana
Murgui, i el tinent alcalde i di-
putat autonòmic de Compro-
mís, Paco Garcia, per concretar
la cessió de terrenys, la redac-
ció de projectes i construcció

d’un centre de dia per a perso-
nes amb diversitat funcional i
majors en les instal·lacions del
Prat.

Des de la coalició han subra-
yat que la proposta de Com-
promís-Move que Llíria devia
tindre un centre de dia ha estat
atesa per la Generalitat. L’A-
juntament cedirà els terrenys
perquè el Consell es faça cà-

rrec, tant de la construcció i re-
habilitació dels edificis exis-
tents, com de la gestió directa
de la nova  instal·lació amb el
seu personal.

Per a la regidora de Compro-
mís, aquesta era una demanda
“prioritària” i ha estat una “rei-
vindicació històrica que el nos-
tre grup municipal va fer seua
al programa electoral,  i ara, es

donarà compliment a la matei-
xa”.

Per la seua banda, Paco Gar-
cia, ha manifestat després de la
reunió que “és una satisfacció
que la secretària autonòmica
anuncie la implantació d’a-
quest servei a Llíria, ja que ha
estat un dels objectius pels

quals hem estat treballant des
de l’inici de la legislatura”.

Des del col·lectiu de Com-
promis-MoVe es feliciten pel
treball del grup municipal en
coordinació amb el Consell del
Botànic per a poder portar a
Llíria “un servei tan demandat
i que tanta falta feia”.



Les propostes més votades
pels veïns a la consulta dels
Pressupostos Participatius de
2019  han sigut la recuperació
del refugi de la Guerra Civil de
la Replaça (21 vots); la neteja i
treballs de millora al Barranc de
Teulada (19 vots) i un itinerari
escolar segur (12 vots). 

L’Ajuntament de Vilamarxant
ha donat el vistiplau a tres pro-
jectes perquè, segons la valora-
ció econòmica de l’equip tècnic,
els tres junts podrien executar-
se amb la partida màxima de
60.000 euros destinada als
pressupostos participatius.

La proposta de recuperació
del refugi de la Guerra Civil de
la Replaça està valorada en
22.000 euros. 

En l’explicació de la iniciativa
es detalla que a la localitat de
Camp de Túria hi ha almenys
quatre refugis que protegien  la
població de les possibles bom-
bes llançades per l’aviació. La
proposta consisteix a recuperar
el que hi ha a la Replaça, allibe-
rant un dels accessos.

Pel que fa a la neteja del Ba-
rranc de Teulada, està valorada
en 9.300 euros i consistirà en la
neteja i adequació del barranc al
seu pas pel poble, des  de l’en-
trada de Cheste en una superfí-
cie de 18.000 metres quadrats.

En tercer lloc, es farà un iti-
nerari escolar segur, proposta
valorada entre 10.000 i 12.000
euros en senyals, adhesius i pi-
lons de seguretat.

P. G. | La veïna de Vilamar-
xant Yolanda Gil ha guanyat el
Concurs Mundial de Tomata
Valenciana celebrat per tercer
any a la localitat de Camp de
Túria. Les tomates que va pre-
sentar van ser les millor valo-
rades per un jurat format per
quatre agricultors professio-
nals: Amparo Montesinos i Fi-
na, de la Cooperativa Sant Vi-
cent Ferrer, i Jesús Luján i
Félix Martínez. Els jutges van
tastar les tomates amb la ma-
teixa sal i oli.

En segon lloc va quedar el
també veí de Vilamarxant Sal-
vador Durà, que és la tercera
vegada que queda en segona
posició; mentre que la tercera
plaça va ser per a Jesús García,
també veí de la localitat, que
van rebre un lot de productes
de l’horta valenciana de la Co-
operativa.

El concurs, organitzat per
l’Associació de Comerciants i
Professionals de Vilamarxant,
amb la Regidoria de Comerç, la

Junta Local contra el Càncer i
la Cooperativa Sant Vicent Fe-
rrer, va congregar un gran
nombre de públic a l’avinguda
2 de Maig.

En total, van concursar huit
participants: Yolanda Gil (92
punts); Salvador Durá (89) ;
Jesús García (80); i Tomás Ro-
derot (77) de Vilamarxant;
Marta Piera, de La Pobla Llar-
ga (60); Gonzalo Peiró, de La
Pobla Llarga (59); Rafa Caurín,
de Vilamarxant (58); i Paco
Peiró, de La Pobla Llarga (56
punts), guanyado en 2016.

Després del veredicte, el pú-
blic va traslladar-se a la Repla-
ça, on va tindre lloc un sopar
en el qual van tastar les toma-
tes amb cuixot, formatge, vi i
cervesa. La vetlada va estar
amenitzada per l'Associació de
Cantants i Músics de Vilamar-
xant que interpretaren cants
africans i de gospel.

En total, es van vendre 300
tiquets, a tres euros, la recap-
tació dels quals anirà a la Jun-
ta Local contra el Càncer, en-
carregats de preparar el sopar
solidari.

70 veïns han visitat amb els arqueòlegs David Vizcaíno, Pau Armengol i la professora de la UV, Es-
ter Alba, les prospeccions arqueològiques a la plaça del Castell on s’han trobat restes de la muralla is-
làmica, l’espai d’una porta islàmica d’accés a la plaça i peces ceràmiques almohade, dels  s. XII i XIII.

La Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració
del Territori ha aprovat el Pro-
jecte de servei públic de trans-
port de viatgers per carretera de
la zona nord-oest de l’àrea me-
tropolitana  que inclou el servei
en autobús de Vilamarxant.

El document projecta 31 con-
nexions directes d’anada i torna-
da amb la major part dels metros
de Riba-roja, de dilluns a diven-
dres laborables, des de les 6.15 i
fins a les 21.30 hores (cada mit-
ja hora). Dissabtes hi haurà 8
trajectes d’anada i 8 de tornada i
diumenge s’incorporen 7 viatges
d’anada i tornada.

En període no lectiu també es
manté una freqüència semblant,
només canviant alguns horaris
per a adaptar-se al metro.

A més, no es deixen de costat
les comunicacions amb Llíria i
Benaguasil amb 10 expedicions
de dilluns a divendres, durant
tot l’any, des de les 7.45 fins a les
19.45 hores. En el cas de Llíria,
el servei inclou l’arribada de for-
ma directa a l’hospital.

Les despeses d’aquesta con-
cessió estaran a càrrec de l’ad-
ministració autonòmica i no de
les arques municipals que des-
emborsen més de 90.000 euros
per mantindre aquest servei.

El Musical Bar ha guanyat la
tercera edició de la Ruta de la
Tapa amb la tapa ‘Submarin’,
que ha sigut votada per 56 de
les persones participants en
aquest esdeveniment. El segon
lloc ha sigut per al Bar Ca’Teba,
amb la tapa ‘Nido de carrillada’,
amb 27 vots; mentre que la ter-
cera posició ha sigut per al Bu-
falo Grill, amb la tapa ‘Costillas
ahumadas Búfalo’, amb 26 vots.

L’establiment guanyador re-
brà 250 euros de premi; 150 eu-
ros el segon i 75 euros el tercer.

El regidor de Comerç de l’A-
juntament de Vilamarxant, Eli-
seo Sanz, ha felicitat els bars i

restaurants premiats i  tots els
que van fer que Vilamarxant
visquera un animat cap de set-
mana de tapes.

A més, ha tingut lloc el sorteig
de dos dinars o sopars per a
dues persones entre tots els
clientes que van votar les seues
tapes preferides. La mà inno-
cent ha sigut el secretari muni-
cipal, Alejandro Doménech. 

Les persones afortunades han
sigut Miguel Monzó Sanz i Este-
fan Cervera Zapat que poden
recollir a l’Ajuntament el seu
premi i triar el bar o restaurant
en el qual voldran gaudir  del
premi del concurs.

DIVENDRES 3 D’AGOST
19.15 hores. VIII Caminata
Nocturna: pujada a La Ro-
dana. Exida avinguda 2 de
Maig 

DIMARTS 14 D’AGOST
19.00 hores. Inauguració
de la mostra de treballs del

Grup de Pintura Vilamar-
xant.  Sala d’actes de l’Edi-
fici cultural “La Cisterna”.
Horari de visita: del 14 al
21 d’agost, de 19 a 20.30
hores.
22.30 hores. Concert de la
Unió Musical de Vilamar-
xant. Replaça.

DIJOUS 23 D’AGOST
19.00 hores. Inauguració
de la mostra pictòrica de
Manuela Carvajal “Cosa
nostra: territori valencià de
l’interior”.  Edifici cultural
“La Cisterna”. Horari de vi-
sita: del 23 d’agost al 2 de
setembre de 19 a 21 hores.



El Hospital Llíria ha realizado
la primera donación de órganos
que, además, ha sido multiorgá-
nica. Como señala Miguel Angel
Arribas, Coordinador de Trans-
plantes del Hospital Llíria,
“cuando se dona un órgano se
piensa en clave de generosidad
y esto es lo que ha hecho posi-
ble que hayamos dado este pri-
mer paso”.

En la actualidad se contempla
la obtención de órganos para
trasplantes por dos vías: falleci-
miento en situación de muerte
cerebral o por parada cardiaca.
En el primer caso de donación
en el Hospital Llíria, el coordi-

nador de Transplantes del cen-
tro ha explicado que ha sido por
muerte encefálica y que han si-
do varios los receptores en dife-
rentes comunidades autóno-
mas, los que se han beneficiado
de la donación.

El centro hospitalario que da
cobertura a los municipios de
Camp de Túria está acreditado
para la extracción de órganos y
tejidos, y cuenta con un equipo
de coordinación integrado por
dos médicos y dos enfermeras.
En todas las fases del proceso,
se actúa siguiendo los protoco-
los fijados por la Organización
Nacional de Transplantes.

REDACCIÓ | Los comercian-
tes y empresarios de Nàquera
han celebrado con éxito la cuar-
ta edición de ‘Sabor a Nàquera’
del 14 al 22 del mes de julio.

El  evento de promoción tu-
rística y gastronómica ha conta-
do con un gran seguimiento y
participación tanto de comer-
cios adheridos, que pasaron de
seis a 12 como de visitantes. 

Esta iniciativa puesta en mar-
cha por la Concejalía de Comer-
cio del Ayuntamiento de Nà-
quera en 2015 cuenta con la
colaboración de la Asociación
de Comerciantes y Empresarios
de Nàquera (ACENA) que en-
tregará los premios de los dife-
rentes concursos en la Gala del
Comercio a finales de año.

‘Sabor a Nàquera’ se inaugu-
ró el 14 de julio en el hall del
Ayuntamiento con la asistencia
de representantes locales, co-
merciales y autonómicos que
hicieron la particular Ruta de la
Tapa y la visita a los Hornos
Tradicionales. La escuela de
Danza Deboulee amenizó la jor-
nada con clases magistrales y
un concurso de danza. 

Esta edición contó con nove-
dades, actividades infantil, es-
pectáculos en directo o la carpa
de ACENA en la cual se obse-
quió a los visitantes con partici-
paciones para el sorteo de 1.000

euros en tiques-consumición y
bolsas de tela en una campaña
para la reducción de plásticos. 

El transporte estuvo cubierto
por un tren turístico gratuito
para vecinos y visitantes que
vertebró la localidad de la Serra
Calderona durante los fines de
semana con paradas en diversos
puntos del casco urbano. 

Entre las acciones promocio-
nales que se llevaron a cabo du-
rante la campaña, hubo cócte-
les, jornadas de producto en la
calle, outlets, ofertas y degusta-
ciones de los negocios partici-
pantes: Cafetería Els Peques, La
Bicicleta, El Hogar de los Jubi-
lados Cazorla 2, La Noria, Nou

Raconet así como los hornos de
Sant Josep, Forn del Mig y El
Arrabal.

Cuatro comercios, además,
incluyeron espectáculos en di-
recto a parte de otros eventos;
La Pinta Gastrobar organizó
una fiesta “remember” dirigida
por DJ Agus. El Blanquet se lle-
nó de música y sensaciones pop,
y también El Tonellet que contó
con música en directo y para los
más pequeños desde el bar de la
piscina municipal hubo activi-
dades infantiles de ambienta-
ción circense durante toda la
campaña de promoción de los
productos turísticos y gastronó-
micos de la localidad.

El alcalde de Nàquera, Da-
mián Ibáñez, ha mantenido una
reunión con el diputado del
área de Carreteras e Infraes-
tructuras, Pablo Seguí, para
abordar varios proyectos en
marcha en Nàquera. 

Uno de ellos es retomar el
proyecto de la rotonda de Por-
tacoeli tras el plazo de alegacio-
nes, un proyecto importante pa-
ra evitar el cruce con cuatro
semáforos, que además de ser
peligroso genera molestias a los
conductores. 

El segundo de los puntos tra-
tados fue el reciente acuerdo so-
bre las obras para aumentar la
visibilidad y mejorar el acceso al

Centro de Veterinaria del CEU
en la carretera CV-305 Massa-
magrell-Nàquera, donde el
equipo de carreteras de la Dipu-
tación ya está trabajando. 

Además, y fruto de la reunión,
la corporación provincial se ha
comprometido a acabar de hor-
migonar la zona de acceso al Ca-
mí del Salt y al Parque Natural
de la Serra Calderona, a la altu-
ra de la rotonda de Vinyes.

El primer edil de UPdN se
mostró muy satisfecho a la sali-
da de la reunión y agradeció de
primera mano tanto al diputado
como a su equipo el interés de-
mostrado en los asuntos que
conciernen al municipio.

La casa Nebot de Bétera va acollir l'assemblea de la coordinadora comarcal de Podem Camp de Túria
i a la qual van assistir la senadora Pilar Lima, els recentment triats secretaris generals a Bétera, la Pobla,
Llíria, Riba-roja i Vilamarxant i representants de Benissanó, Nàquera i Sant Antoni de Benaixeve. 

DIVENDRES 24 D’AGOST
18.00 hores. Bebesol: concert d’arpa i soprano per
a bebès. Edifici Vinyes
19.30 hores. Concert familiar: Peer Grynt. Saló
d'Actes.
DIUMENGE 26 D’AGOST
20.00 hores. Divertiment romàntic: trio de flauta,
oboé i clarinet. Capella de la Urbanització Corral
Nou.
DILLUNS 27 D’AGOST 
20.00 hores. Recital de guitarra. Esplanada de

l'Ermita.
DIMARTS 28 D’AGOST
18.30 hores. Taller: Mozart i la seua música per a
xiquets . Edifici Vinyes.
20.00 hores. Recital de Mozart. Esplana de l'Er-
mita.
DIMECRES 29 D’AGOST
20.00 hores. Recital de cello a càrrec de Rafal Je-
zierski. Esplana de l'Ermita.
DIJOUS 30 D’AGOST
20.00 hores. Recital de Bach i Galanteries del

Classicisme. Esplana de l'Ermita.
DIVENDRES 31 D’AGOST
12.00 hores. Audició d'alumnes. Saló d'Actes
17.00 hores. Tallers de Batucada i desfilada pels
carrers.
DISSABTE 1 DE SETEMBRE
II Concurs de guitarra per a joves guitarristes. Sa-
ló d'Actes de l'Ajuntament
DIUMENGE 2 DE SETEMBRE
11.00 hores. VIII Dia del Moscatell. Carrer Valèn-
cia. 

Tren turístico recorriendo las calles de Nàquera.



REDACCIÓ | La plaça de La
Primitiva de Serra s’ha reobert
al públic després de dos mesos
d’obres i una inversió de poc
més de 200.000 euros a càrrec
del pressupostos municipals.

El treballs han inclòs una im-
portant millora en la imperme-
abilització i canvi del sistema de
desaigüe i recollida d’aigua.
S’han usat materials ceràmics i
gres d’última generació, pavi-
ments antilliscants d’alta resis-
tència i de poca porositat i els
aplacats són de pedra sinterit-
zada i amb porositat zero.

També s’han instal·lat unes
pèrgoles d’acer i vigues de fus-
ta, al temps que s’ha recuperat
l’aigua amb una font i safareig
lateral. 

El mobiliari urbà a base de
bancs i testos té un disseny
molt contemporani. La jardine-
ria també ha està molt present
en la remodelació de l’espai pú-
blic, amb plantes i flors. 

Amb la reforma, es potencia
la plaça com a punt de referèn-
cia per a tots els veïns i col·lec-
tius locals. Dins de la plaça s’u-
bica el Casal del Poble, un
xicotet espai que fan servir tots
els col·lectius festers i culturals
quan arriben els dies de cele-
bració. “Voliem fer més acolli-
dors els espais comuns  on ja es
feien celebracions” ha comentat

l’alcaldessa de Serra, Alicia Tu-
són. 

Per a la primera edil socialis-
ta es tracta d’una plaça “repen-
sada perquè grans i menuts dis-
fruten i que continue sent
contenidor per als col·lectius
festers i culturals del municipi”.

La plaça ha recupera llumino-
sitat i posa en valor les vistes so-
bre la Serra Calderona.

Pèrgola de fusta en la plaça de La Primitiva.

El nou partit Gent de Serra,
que va entrar a l'Ajuntament de
Serra amb una regidora després
de les passades eleccions muni-
cipals de 2015 ha segellat un
acord amb Compromís, sense
representació en la corporació
local integrada per PSPV, EU -
socis de l’equip de govern- PP,
Ciudadanos i Gent de Serra per
concórrer en coalició a les urnes
al maig de 2019.

El pacte preelectoral es va fer
públic el passat mes de juny en
un acte celebrat a la Casa de la
Cultura amb la presència del di-
putat de Compromís al Congrés

Joan Baldoví i de la portaveu
del grup municipal Gent de Se-
rra, Manuela Navarro.

Aquesta no és la primera ve-
gada que Compromís segella
acords preelectorals a la comar-
ca amb agrupacions locals en
municipis de Camp de Túria.
Així a Serra repetirà l'experièn-
cia de les passades eleccions a
Llíria, on va concórrer amb Mo-
viment Veïnal (MoVe), en Sant
Antonio de Benaixeve amb Pla-
taforma i Guanyem SAB i a Nà-
quera, on va concórrer amb Ini-
ciativa Independent Veïnal de
Nàquera (IVIN).

Serra ha celebrat la tradicional ofrena a la patrona, un dels actes més emotius de les seues festes pa-
tronals. Els col·lectius, associacions, veïns i  la Regina de les Festes, Lucía del Carmen Albert Catalá, i
la seua cort d'honor van participar el passat 22 de juliol oferint flors a la Mare de Déu dels Àngels.

La Guàrdia Civil de Bétera ha
detingut  un home de 27 anys i
nacionalitat búlgara que es tro-
bava amb els pantalons baixats
i els genitals a la vista en pre-
sència de menors en un parc de
la localitat de Serra.

El passat 9 de juliol, els
agents de la Guàrdia Civil de
Bétera van tenir coneixement
que una persona estava realit-
zant actes d'exhibicionisme da-
vant menors que es trobaven en
un parc del municipi veí.

Per tot això, es va iniciar l'o-
peració batejada com ‘Surprais’
per esclarir aquests fets i dete-
nir el suposat autor dels fets.

Fruit de les gestions realitza-
des i de les perquisicions obtin-

gudes pels components enca-
rregats d'aquest operatiu, es va
comprovar que es tractava d'un
veí de Serra que ja tenia diver-
ses denúncies per fets similars
en aquesta població de Camp de
Túria.

Després de confirmar  l'autor
dels fets, el passat 10 de juliol,
els agents de la Benmèrita de
Bétera van procedir a la deten-
ció del  jove de 27 anys per  un
delictes d'exhibicionisme da-
vant menors, segons expliquen
fonts de la Guàrdia Civil.

Les diligències han estat lliu-
rades  en el Jutjat de Primera
Instància i Instrucció número  5
de Lliría, segons han apuntat
des de la Guardia Civil.

DISSABTE 4 D’AGOST
22.00 hores. Concert de Melodies Solidàries
oferit per la Unió Musical de Serra i el Cor de la
Unió Musical, a benefici de ACOES HONDU-
RAS. Plaça S.M La Primitiva.

DIUMENGE 5 D’AGOST
22.30 hores. Festival de Sarssuela organitzat
per la S.M. La Primitiva de Serra. Plaça de la
S.M. La Primitiva.

DIVENDRES 10 D’AGOST
21.30 hores. Concurs de paelles organitzat pels
clavaris de Sant Roc. Plaça de Sant Isidre. En
acabar, discomòbil a la plaça de la S.M. La Pri-
mitiva.

DISSABTE 11 D’AGOST
23.00 hores. Correfoc a càrrec dels clavaris de
Sant Roc des de la plaça Sant Isidre. Després,
discomòbil a la plaça de la S.M. La Primitiva.

DILLUNS  13 D’AGOST
21.30 hores. Sopar del Foc a càrrec dels clava-
ris de Sant Roc. Plaça de la S.M La Primitiva.

DIMARTS 14 D’AGOST
23.30 hores. Cordà infantil a càrrec dels clavaris
de Sant Roc. Plaça de Dr Emilio Marín.

DIMECRES 15 D’AGOST
18.00 hores. Robatori de Sant Roc des de l’es-
glésia.
00.00 hores. Baixà de Sant Roc des de l’ermita
i fins a casa dels clavaris majors. Al finalitzar, ac-
tuació musical.

DIJOUS 16 D’AGOST
08.00 hores. Despertà
11.00 hores. Solemne Missa en honor a Sant
Roc.
14.00 hores. Gran traca quilomètrica i Mascletà
terrestre  des de casa dels clavaris majors fins a

la plaça Doctor Emilio Marin, oferit pels clavaris
de Sant Roc.
20.00 hores Solemne processó amb tradicional
dispar de coets al llocs de costum.
0.30 hores. Cordà al coetòdrom de la plaça del
Doctor Emilio Marín.

DIVENDRES 17 D’AGOST
18.00 hores. Dispar al coetòdrom dels coets so-
brants.
19.30 hores. Missa en sufragi dels difuns clava-
ris de Sant Roc.

DIMARTS 21 D’AGOST
22.30 hores. XX Concurs de disfresses.  A conti-
nuació discomòbil, Rememberthe luxe,oferit per
la penya taurina, a la plaça de la Font de la po-
blació.

DIMECRES 22 A 25 D’AGOST
Setmana de Bous al Carrer.

























P. G. | Les seus dels princi-
pals partits polítics de Compro-
mís, PSPV, Podem i Ciutadans a
La Pobla de Vallbona han estat
atacades amb pintades feixistes
en les seves façanes, així com la
Llar Jove, la Casa de la Cultura
i la paret lateral de la parròquia
de la Santíssima Trinitat.

Entre les proclames es pot lle-
gir ‘Viva Franco’, ‘Arriba Espa-
ña’ ‘18-7-1936, “Volveremos’ o
‘José Antonio’ en el mur de l'es-
glésia d'on l’Ajuntament ja va
retirar la placa amb el nom del
carrer dedicat al fundador de la
Falange, dins de  l’eliminació
del carrers franquistes.

Compromís ha denunciant els
fets ocorreguts durant el cap de
setmana del 20 al 22 de juliol
davant la Guàrdia Civil  per un
delicte de danys provocats en la
façana del local.

Quant a les reaccions políti-
ques, des de la coalició  “no ens
sorprenen aquestes pintades
feixistes veient el suport públic
que s'està donant des de deter-
minats partits al franquisme i al
feixisme en lloc de fomentar el
diàleg i el respecte”.

Per Compromís, la Pobla “no
és un poble feixista i el seu veïns
i els seus càrrecs ho demostren
cada dia”, conclouen.

Des del PSPV han advertit
que “la intolerància d'altres per-
sones no farà mai que nosaltres
abandonem el diàleg, la política
positiva i la bona convivència”.
En aquesta línia afegeix que el
socialisme “davant els insults
respon amb propostes que mi-
lloren el nostre municipi, la vida
dels persones i mirem al futur
amb l'optimisme de qui debat,
consensua i gestiona per a pro-
gressar  millor”. 

EU ha manifestat a través
d'un comunicat la seua total re-
pulsa cap als accions vandàli-
ques. “Els fets suposen una apo-
logia de la ideologia  feixista,
antidemocràtica, que arremet
contra aquells que identifiquen
com els seus ‘enemics’ polítics
per pensar de forma diferent”.

Des del PP, Mari Carmen
Contelles, com a presidenta lo-
cal del partit, ha condemnat a
través del seu perfil en una xar-
xa social les pintades que ja han
sigut esborrades. “El respecte i
la tolerància ha d'estar per so-
bre de les ideologies que cadas-
cun defensem”, ha escrit.

El festival Festardor canviarà
d’ubicació i deixarà Bétera per a
celebrar la sisena edició a la Po-
bla de Vallbona els dies 11, 12 i
13 d’octubre en la zona educati-
va i esportiva del Mas de Tous.

Així ho han anunciat els orga-
nitzadors del festival, que han
sol·licitat a l’Ajuntament de la
Pobla celebrar en la localitat l’e-
dició d’enguany, junt amb l’al-
calde , Josep Vicent Garcia, i el
regidor de Festes, Fran Esteban.

El Festardor ha escollit el mu-
nicipi com a seu després de l’è-
xit del Cebarock el passat mes
de juny. A més, disposa d’una
bona comunicació a través de la
CV-35 amb València i l’A7.

Al Festardor van registrar a
Bétera 30.000 assistents durant
els tres dies i l’organització es-

pera uns 45.000 assistents en a
la Pobla amb una mitjana de
15.000 persones diàries.

El Festardor disposarà de tres
escenaris amb actuacions de
rock, pop i rap. Ja han anunciat
la seua presència Berri Txarrak,
Narco, Gatillazo, Lendakaris
Muertos, Talco, The Locos, Los
de Marras, El último ke zierre,
Sons of Aguirre & co, El noi del
sucre, Los Benito, Hora Zulu,
Crim, Porretas, Kop, El tio la ca-
reta, Atzembla, Mafalda i Ma-
londa. A l’escenari rap han con-
firmat Rapsusklei, Sharif,
Lagrimas de sangre, Arce, Tre-
menda Jauría, Charly Efe, Me-
diterranean Roots, Atupa, Sr.
Wilson, Frida, Machete en boca,
Mistah Godeh & Heaby Roots i
Novus Ordo.

La Pobla de Vallbona aconsegueix el seu tercer títol autonómic consecutiu amb dos jugadors locals,
com són Pasqual i Zarzo, que guanyaren a Moro i Alejandro de Massalfasar  per un marcador de 41 a
29 en la final de la máxima categoria disputada en el frontó de la Cooperativa d’Albal.

La Pobla de Vallbona acollirà
la final del concurs Sona la Di-
pu per a promocionar els grups
emergents del panorama musi-
cal valencià el 22 de setembre,.
Al parc  municipal Benjamí
March Civera actuaran les qua-
tre bandes que millor puntuació
n’hagen obtingut en les semifi-
nals  a més de 'Sinistre Total' i
'Mag de Oz.

Dotze grups de música han si-
gut seleccionats per l'organitza-
ció de 'Sona la Dipu 2018': Foc
Amic; Kill the President!; l'Ho-
me Brut; Lanqae; Els Invaders;
Mr. Perfumme; NUC; Perifèria
Nord; The Seafood Special; Tin
Robots; Twise; i Jo Diable que
actuaran  a diversos municipis -
Ontinyent, 22 d'agost; Requena,
25 d'agost; Montcada, 7 de se-
tembre; i Manises, 8 de setem-
bre-, per a obtenir una plaça per
a la final.

Un jurat integrat per Amalia

Garrigòs, Kiko Tur, Maria Car-
bonell, Quique Medina i Marta
Moreira determinarà les quatre
millors bandes, que percebran
un premi de 500 euros, i es dis-
putaran el premi de gravar un
disc en cas de guanyar la final.

La banda guanyadora del
concurs en la categoria de 'Mú-
sica en Valencià' serà recom-
pensada amb la creació d'un vi-
deoclip. 

L’edil de Joventut, Lucía San-
chis, i el regidor de Música i
Festes, Fran Esteban, s'han
mostrat il·lusionats davant el
repte. “A la Pobla existeix inte-
rés per la música, la corporació
municipal té voluntat d'incre-
mentar i diversificar l'oferta i
creiem que aquests tipus d'es-
deveniments són molt positius.
Les persones amants del rock i
el pop estan d'enhorabona  i
també serà una cosa positiva
per al sector hostaler local”.



Llíria està en el mapa del nou
Pla d'Infraestructures Judicials
dotat amb 200 milions d'euros i
que ha estat presentat per la
consellera de Justícia, Gabriela
Bravo, el passat 10 de juliol en el
Palau de la Generalitat.

El Consell del Botànic inverti-
rà entre els anys 2018-2021 més
de 200 milions d’euros destinats
tant a la construcció de noves
seus judicials com a dur enda-
vant la rehabilitació integral
d’altres ja existents, mentre que
per a millorar la seguretat i el
manteniment dels seus judicials
es destinaran 13 milions d’euros. 

En el cas de la capital de Camp
de Túria, la Conselleria de Justi-
cia,  Administració Pública, Re-
formes Democràtiques  i  Lliber-
tats Públiques destinarà 17
milions d'euros per a la cons-
trucció del Palau de Justícia so-
bre uns terrenys municipals ce-
dits per l'Ajuntament de Llíria
que ocupen uns 2.000 metres
quadrats i estan situats a la zona
de Pla de l’Arc, enfront dels ac-
tuals jutjats.

El diputat autonòmic de Com-
promís, Paco Garcia Latorre,
després d’assistir a l’acte de pre-
sentació del nou pla d’inversions
en seus judicials, ha fet un ba-
lanç positiu d’aquesta legislatu-
ra en aconseguir que la Genera-
litat haja inclòs dins els seus
objectius la construcció del nou
Palau de Justícia a la ciutat de

Llíria. “Nous equipaments, ac-
cessibilitat i seguretat són els
nous elements que conformaran
la nova cara de la justícia valen-
ciana”, ha afirmat.

Reivindicació de Compro-
mís

El també tinent d’alcalde al
consistori edetà va remarcar que
finalment el Partit Judicial de
Llíria comptarà amb un nou Pa-
lau de Justícia en uns terrenys
junt als antics jutjats ubicats en
la mateixa zona i ha explicat que
a partir d’ara cal iniciar la redac-
ció dels projectes que han de
sustentar la futura construcció
dels nous jutjats.

García ha recordat que el nou
Palau de Justicía a la capital de
la comarca era “una reivindica-
ció que Compromís vénia treba-
llant des de l’inici d’aquesta le-

gislatura”, així com “una recla-
mació del personal de justícia
que actualment es veuen obli-
gats a treballar en condicions
prou deficients, amuntegats en
dues seus judicials sense pràcti-
cament espai”, apuntava el par-
lamentari autonòmic.

Des de la coalició comarcal de
Camp de Túria es feliciten per
aquest nou pla autonómic d'in-
fraestructures judicials i esperen
que el seu compliment no es de-
more en el temps, ja que fa poc
s’ha implantat el jutjat número 7
en Llíria, però, el Partit Judicial
ja requereix del número 8, al que
cal sumar-li altres serveis  i es-
pais, com la nova Oficina d’aten-
ció a les Víctimes del Delicte que
la Conselleria de Justícia, Admi-
nistració Pública Reformes De-
mocràtiques i Llibertats Públi-
ques ha assignat a Llíria.

Paco Garcia, diputat autonòmic de Compromís.

El conseller d’Economia Sos-
tenible, Rafa Climent, ha
anunciat que l’Institut Valen-
cià de la Competitivitat Em-
presarial (IVACE) farà front al
100 per cent de les ajudes des-
tinades a les obres de millora i
modernització dels polígons
industrials del Camp de Túria
i Camp de Morvedre, de mane-
ra que la Generalitat donarà
cobertura i assumirà el cost de
totes les actuacions que els
municipis d’aquestes comar-
ques de l’àrea metropolitana
de València han sol·licitat al
Govern del Botànic.

El diputat autonòmic de
Compromís, Paco Garcia Lato-
rre, ha valotat l’anunci del con-
seller d’Economia como una
“bona notícia”, que respon a
“la nova política que està exer-
cint el Consell del Botánic per
a donar resposta al sector em-
presarial i industrial”.

Segons el també regidor a
l’Ajuntament de Llíria, “la sin-
tonia és total amb els ajunta-
ments i amb els empresaris, ja
que s’han atés el 100% de les
peticions realitzades pels mu-
nicipis que posseeixen polí-
gons industrials a la comarca i

que s’han sumat a l’esforç in-
versor del Consell”.

La Conselleria d’Economia
Sostenible,  Sectors Produc-
tius, Comerç i Treball invertirà
5,7 milions d’euros per a  mi-
llorar i modernitzar els polí-
gons industrials de les comar-
ques del Camp de Túria i el
Camp de Morvedre entre
2018-19.

Aquestes iniciatives  tenen
com a objectiu   modernitzar
les estructures industrials que
existeixen al País Valencià, ai-
xí com dinamitzar econòmica-
ment aquest sector perquè si-
ga una font de generació de
noves ocupacions, generant
una major atracció quant a
serveis i infraestructures i  per-
metent la implantació de nous
negocis.

Entre les principals actua-
cions que subvencionarà l’IVA-
CE als polígons industrials
destaca la millora de zones
verdes, l’habilitació de nous
vials i nous accessos, la senya-
lització del trànsit i la identifi-
cació dels carrers així com la
implantació d’un ecoparc o la
millora del subministrament
d’aigua.



El socialista Toni Gaspar es des-
de el pasado 17 de julio nuevo pre-
sidente de la Diputació de Valèn-
cia, tras la dimisión de Jorge
Rodríguez que fue detenido en la
operación Alquería contra la co-
rrupción por  la presunta contrata-
ción irregular de directivos en la
empresa pública Divalterra. 

El alcalde de Faura sumó los vo-
tos a favor de 17 diputados del
equipo de Gobierno -PSPV, Com-
promís, EU y València en Comú-
en un pleno extraordinario al que
asistieron, entre otros alcaldes, los
primeros ediles socialistas de Olo-
cau, Serra y Marines.

El hasta ahora vicepresidente se-
gundo y responsable de Hacienda
defendió que “las instituciones es-
tán al servicio de las personas”, lo
que conlleva que “pueden cambiar,

fusionarse, transformarse y hasta
desaparecer para que aparezcan
otras instituciones, lo que no debe
asustar a nadie si estas decisiones
se toman para modernizar y mejo-
rar los servicios y la calidad de vida
de las personas”.

Tras la marcha de Rodríguez, el
equipo de gobierno de la Diputació
de València ha acordado el vaciado
de competencias y el cierre orde-
nado de la empresa pública Dival-
terra, cuyos exgerentes Agustina
Brines y Javier Simó, también fue-
ron detenidos en la operación  al-
quería. El cierre se llevará a cabo
“sin poner en riesgo los derechos
de los trabajadores de la empresa,
después del informe jurídico, y de
forma que quedan asegurados los
servicios básicos que ofrece a los
pueblos”.

REDACCIÓ| Olocau ha posat
en marxa un projecte de protec-
ció contra incendis  forestals,
pioner a Europa, orientat a mi-
llorar la seguretat en l'entorn de
zones habitades amb alt risc de
patir danys per incendis  fores-
tals. 

El projecte es va iniciar amb
l'adquisició de noves ferramen-
tes d'extinció amb què s'ha
equipat a la Policía Local i a
Protecció Civil per a actuar en
conats o situacions de risc.
Aquestes mesures es es comple-
menten amb la instal·lació d'u-
na xarxa de sensors de nova ge-
neració en zones estratègiques
amb alta densitat de població i
elevat risc. 

Aquesta innovadora infraes-
tructura permet a Olocau dispo-
sar d'una de les majors xarxes
de sensors de detecció d'incen-
dis d’Europa composta per 60
sensors que mostren en temps
real el nivell de risc per incendi
en cada zona monitoritzada. En
cas d'incendi, el sistema aporta
informació detalla.

Per a accedir a la informació
de la xarxa de sensors el sistema
Bseed WATCH, disposa d'una
plataforma web on qualsevol
pot consultar en cada moment
el nivell de risc de la seua zona i
així, ser més cuidadós a l'hora
de realitzar activitats lúdiques o

professionals que puguen ser
font d'ignició com cremes agrí-
coles, barbacoes o ús de mate-
rial pirotècnic. L’accés  a la pla-
taforma es pot fer des de la web
de l'Ajuntament d'Olocau  o ins-
criure-s’hi  gratuïtament per a
rebre alertes de forma automà-
tica en la seua adreça de correu. 

Bseed WATCH pren dades
mediambientals de forma con-
tínua, calculant el nivell de risc
d'incendi en cada zona i en
temps real. El nivell de risc és
un índex que indica la severitat
que tindria un foc si s'iniciara
en eixe moment. Aquesta infor-
mació es mostra usant un codi
de colors sobre un mapa de la

zona. 
També pot detectar un foc en

les proximitats dels sensors i
alertar la població i responsa-
bles d'emergències automàtica-
ment, ja que permet conéixer on
es troba el foc i com es mou dins
de la xarxa, facilitant als profes-
sionals el seu ràpid control.
Oferix als bombers i responsa-
bles d'emergències sèries histò-
riques de dades climàtiques lo-
cals, ajudant-los a conéixer en
detall les condicions climàti-
ques que condicionaran el com-
portament del foc  iniciat i faci-
litant-los una millor planificació
de l'extinció i control de l'incen-
di.

Presentació dels nous sensor de detecció d’incendis.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho un llamamiento a instituciones y ciudadanos a
sumar esfuerzos en la prevención de incendios este verano, durante la visita que ha realizado al Cen-
tro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ubicado en l’Eliana.



P. G. | Los campos de cerezos
de Gátova y la farmacia del pue-
blo se han convertido en esce-
narios de la nueva serie ‘La fo-
rastera’ de Albena Produccions
que se emitirá en la televisión
autonómica  À punt.

Parte del equipo técnico, for-
mado por medio centenar de
personas,  y de los 17  actores de
la comedia se han desplazado
hasta el pequeño municipio
de400 habitantes de la comarca
de Camp de Túria para rodar
parte de los ocho capítulos de
50 minutos que en la ficción
transcurre en el pueblo de ‘Se-
rrabella’. 

La mayor parte de la serie se
ha grabado en Segart, aunque la
necesidad de contar con cerezas,
materia prima con la que se ela-
bora la bebida de cola que se fa-
brica en el pueblo ficticio, fue la
que desplazó el rodaje hasta la
Serra Calderona durante varias
sofocantes jornadas a lo largo
del mes de julio.

Los vecinos de Gátova han po-
dido conocer así de cerca las pe-
ripecias de Lola (María Maroto),
una ejecutiva de una multina-
cional de refrescos que está se-

gura de haber encontrado la be-
bida que desbancará a la Coca-
Cola, pero que pierde su trabajo
tras la muerte del perro de su je-
fa al ingerir el nuevo refresco.

Sin embargo, el atropello de
un burro tras un accidente for-
tuito de coche le proporciona a
Lola una segunda oportunidad.

Después del siniestro se ve
atrapada en Serrabella, un pue-
blo sin cobertura que se muere
en el interior de Valencia donde
descubrirá un refresco de cola
de elaboración artesanal cuya
fórmula guarda la familia de Jo-
sep (Jordi Ballester), que custo-
dia con la ayuda de su madre y
su hermano el secreto de la be-
bida como el Santo Grial. 

Lola descubrirá en el pequeño
pueblo que la vida es más que
dinero y éxito. Se enamorará de
la gente del pueblo, de sus cere-
zas y de Josep y tendrá que ele-
gir entre el agricultor y los veci-
nos de Serrabella o su sueño de
desbancar a la Coca Cola.

La serie dirigida por Óscar
Bernacer es una historia de se-
gundas oportunidades, de gente
de fuera atrapada en un peque-
ño pueblo y una historia de
amor. La producción de Albena
que tiene en antena ‘Açò es un
destarifo’ también es la historia
de la bebida que desbancará a la
Coca- Cola del reinado de los re-
frescos.

El rodaje de esta ficción se pu-
so en marcha a principios de ju-
lio y finalizará el 3 de agosto.
Para ver el resultado final habrá
que estar atentos a la pequeña

pantalla. 

talla.
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REDACCIÓ |  La Conselleria
de Agricultura ha desarrollado
un proyecto piloto de aplicación
de paja de arroz de la Albufera
para frenar la erosión de la zona
quemada en el incendio forestal
de Gátova del pasado verano,
que afectó la parte norte del
parque natural de la Calderona
en los términos municipales de
Gátova, Altura y Segorbe.

Un año después del incendio,
en las zonas tratadas el porcen-
taje de suelo desnudo es del
11%, inferior al umbral de ries-
go de erosión, cifrado en un
30%, que es el de las zonas no
tratadas, según fuentes de la
conselleria. La aplicación de pa-
ja no ha interferido en la recu-
peración de la vegetación. La
nueva cobertura vegetal proce-
de de especies herbáceas y ma-
tas.

Las zonas de actuación suman
3.000 metros cuadrados en el
paraje Cerro del Sastre-Cabece-
ra del barranco del Cuervo, en-
tre Gátova y Segorbe que esta-

ban cubiertas por pinar joven de
regeneración sobre antiguos
bancales abandonados.

La aplicación del acolchado
de paja se realizó en noviembre
y diciembre y además de la paja,
se utilizó un aglomerante a base
de endospermo de semillas que
actúa como pegamento natural.
En ambas zonas la dosis final de
aplicación de la paja fue de 150

toneladas por hectárea.
La realización de este proyec-

to medioambiental ha contado
con la participación de vecinos
de Gátova, la asociación Gátova
Avanza, del grupo de volunta-
riado corporativo de la empresa
Suavizantes y Plastificantes Bi-
tuminosos S.L., del grupo Scout
Orión-Moviment Escolta de Va-
lència, así como de la Fundación
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Cobertura vegetal en la zona afectada por el incendio.



REDACCIÓ | La segunda
edición del LRGFEST ha servi-
do para consolidar el festival co-
mo una de las propuestas más
innovadoras e interesantes del
panorama valenciano de peque-
ños festivales de verano.

Uno de los platos fuertes de
esta edición, que se ha celebra-
do del 18 al 22 de julio, ha sido
la noche indie con el concierto
de Tórtel, uno de los grupos va-
lencianos de referencia y  habi-
tual en festivales como el FIB.
La noche en la piscina munici-
pal, que estuvo abierta al baño,
se completó con los DJ’s del
club de música independiente
madrileño ‘Ocho y Medio’. 

Otro de los conciertos desta-
cados ha sido el de Pedro Pastor
y Los Locos Descalzos en el par-
que de la Morera. 

También se celebró la batalla
de gallos Freestyle entre dos de
las voces más competitivas y
creativas del momento como

son Errece y Haider y la macro-
fiesta de The Music Box on tour
con su edición ‘La Jungla’.

La danza contemporánea in-
dependiente ha estado a cargo
del grupo ‘MigroDanza’ del co-
lombiano Edward Quintana que
además impartió una clase ma-
gistral de iniciación.

El arte urbano ha corrido a
cargo del artista  Toni Espinar
que realizó un mural dedicado a
Vicent Andrés Estellés en el 25
aniversario de su muerte en el
Espacio Miguel Hernández.

El grupo Blue Caravan y el
cantautor Luis Carrillo echaron
el telón del festival.

Mural de Toni Espinar dedicado a Vicent Andrés Estellés.

El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha recibido 243.494 euros
del IVACE para financiar los
proyectos de mejora del área in-
dustrial del municipio.

El consistorio llevará a cabo
con cargo a esta subvención
otorgada por la Conselleria de
Economía la mejora del alum-
brado público del polígono me-

diante medidas de eficiencia
energética y energías renova-
bles. Asimismo, se instalarán
servicios contra incendios de
calles, se colocará la señaliza-
ción horizontal y vertical de trá-
fico y, por último, se ejecutarán
las obras para mejorar el sanea-
miento de las aguas residuales
en todo el área industrial.

Las obras de remodelación de los vestuarios han aumentado el número de duchas, lavabos, váteres
y duchas accesibles y han mejorado la luminosidad con la instalación de un falso techo y pantallas
nuevas, se ha dotado de agua caliente por aerotermia y se han reformado las instalaciones eléctricas.

Loriguilla destinará 114.960
euros de las Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles (IFS)
aprobadas por Diputació de Va-
lència para la adecuación de las
calles 9 de Octubre, Cervantes,
hasta cruce con calle La Serra-
nía, un tramo de Oeste y las ace-
ras de Maestro Serrano y Blasco

Ibáñez.Con esta inversión, no
solo se asfaltarán calles y se
arreglarán aceras sino que ade-
más se acometerán otras mejo-
ras en la infraestructura urbana.
Se pintará también un camino
hacia el cole en Avenida 9 de
Octubre para que este sea más
seguro.

[



REDACCCIÓ |  Seis jóvenes
menores de 30 años que se en-
cuentran la lista de paro entra-
rán a trabajar en el Ayunta-
miento de Casinos con
contratos de un año de dura-
ción. Dos de ellos ya se han in-
corporado a sus puestos de tra-
bajo, mientras que hay vacantes
otras cuatro plazas.

El consistorio ha recibido una
subvención para la contratación
durante 12 meses de seis perso-
nas desempleadas menores de
30 años dentro de los progra-
mas Empuju y Emcuju de la Ge-
neralitat Valenciana.

A través de la ayuda del pro-
grama Emcuju para jóvenes
cualificados, el Ayuntamiento
ha contratado a dos jóvenes de
ciclos formativos de grado me-
dio: un técnico en gestión admi-
nistrativa y un técnico de grado
medio en informática.

Por otra parte, los puestos re-
queridos por el consistorio que

se cubrirán a través de la sub-
vención del programa Empuju,
destinado a jóvenes desemplea-
dos no cualificados, son de peo-
nes de albañilería.

Los futuros empleados muni-
cipales desarrollarán su trabajo
junto a la brigada de manteni-
miento del Ayuntamiento para
llevar a cabo tareas de limpieza,
acondicionamiento y manteni-
miento de diversas zonas urba-
nas del municipio. 

Para ser seleccionados, los jó-
venes deben estar inscritos en el
Servef y en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. El servicio
valenciano de empleo es el en-
cargado de seleccionar los per-
files requeridos por el Ayunta-
miento dentro de estos
programas. Entre los candida-
tos que envía, una comisión
evaluadora hace la selección en
base a los criterios de baremo
establecidos por el Servef.

El Ayuntamiento de Casinos  refuerza su plantilla.

Tras la marcha celebrada en
Marines,  donde 372 personas
recorrieron 5 kilómetros de la
marcha y los 10 kilómetros de la
carrera y lograron recaudar
1.116 euros, el circuito RunCán-
cer de AECC Valencia ha supe-
rado los 100.000 euros de re-
caudación en 2018.

Entre los participantes se en-
contraba Juan Manuel Darijo,
de 59 años del club Corredores
Anónimos de Benaguasil-Info-
Túria que subió al podio como
ganador de la modalidad des-
calcista y se clasificó en tercera

posición en su categoría.
La cuarta edición del circuito

ya ha recaudado 100.478 euros,
gracias a las 33 pruebas cele-
bradas hasta la fecha, siete de
las cuales han celebrado la mo-
dalidad de carrera junto a la tra-
dicional marcha contra el cán-
cer que acoge cada localidad.

En lo que va de año, RunCán-
cer ha reunido a 26.451 perso-
nas en las diferentes carreras y
el objetivo es llegar a los
300.000 euros de recaudación
destinada a proyectos de inves-
tigación oncológica.

José Luis Pérez va ser proclamat president de la Banda Primitiva de Llíria en la junta extraordinà-
ria celebrada en el Teatre de la societat. La nova junta directiva, formada per 22 persones, és parità-
ria, formada per músics i nomúsics, amb gent amb experiència i sàvia nova i un gran nombre de joves.

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a 36 personas en
la operación Black Point para
erradicar los diferentes puntos
negros de venta de drogas en la
provincia de Valencia, practi-
cándose 21 registros donde se
han incautado más de 1.800
gramos de marihuana, cocaína,
hachís, heroína, éxtasis y cristal
y 11 puntos desmantelados, uno
de ellos en Vilamarxant.

Las investigaciones se inicia-
ron a mediados de abril al tener
conocimiento los policías que
en unos determinados domici-
lios de la Malvarrosa y la Ciu-
dad Fallera y en Torrent se po-
drían estar vendiendo
sustancias estupefacientes.

Como consecuencia de las in-
vestigaciones se realizaron ocho
registros más en Torrent, Chiva,
Aldaia, Valencia y en la locali-
dad de Camp de Túria en los
que se incautaron 88.362 euros,
231 gramos de cocaína, más de
1.500 gramos de hachís, más de
61 gramos de éxtasis, 892 gra-
mos de marihuana, seis gramos
de cristal, básculas y otros efec-
tos de manipulación de la dro-
ga.

Uno de los modus operandi
consistía en guardar la balanza
dentro del buzón donde el futu-
ro comprador la cogía y subía a
casa, depositándola nuevamen-
te en el buzón una vez había ad-
quirido la sustancia.

[ XXXIII SEMANA CULTURAL 
SÁBADO 4 DE AGOSTO
19.00 horas. IV Enduro Indo-
or- Quedada Nocturna. Cam-
po de Futbol.

DOMINGO 5 DE AGOSTO
11.30 horas. Santa Misa.
12.30 horas. Pasacalle con la
Banda de la Unión Musical
Casinense. Homenaje al
hombre y mujer más mayores
de Casinos.
23.00 horas. Zarzuelika. Au-
ditorio de la Música

LUNES 6 DE AGOSTO
19.30 horas. Esport al carrer.

Fútbol, hockey, badminton, vo-
lleyball, raspall, bolos, dardos,
golf, deportes alternativos y
baloncesto. Plaza Mayor.

MARTES 7 DE AGOSTO
22.30 horas. Marcha Noctur-
na a Pie. Salida desde el
Ayuntamiento.

MIÉRCOLES  8 DE AGOSTO
19.00 horas. Vuelta cicloturis-
ta con sorteo de regalos. Or-
ganizada por la Penya Ciclista
Casinos. Salida desde Galli-
patos.
20.00 horas. Entrega de Me-
dallas de juegos deportivos y

cursos de natación. Plaza de
Gallipatos.
23.00 horas. Actuación de la
agrupación Coral de la Unión
Musical Casinense. Auditorio
de la Música

JUEVES 9 DE AGOSTO
23.00 horas. Concierto de la
Bandeta de la Unión Musical
Casinense. Auditorio de la
Música

VIERNES 10 DE AGOSTO
23.00 horas. Clausura de la
por la Banda de la Unión Mu-
sical Casinense. Auditorio de
la Música.



10.000 visitants
gaudeixen A mos redó   gaudeixen A mos redó
La  fira A mos redó ha reunit  en la Plaça
Major de Llíria a 10.000 visitants al
llarg de quatre dies -del 19 al 22 de
juliol-. Una vintena de comerços i
locals de restauració han donat a
tastar al públic la millor oferta
gastronòmica de la capital de Camp de
Túria.  Mireia García i Reme Espejo van
ser les guanyadores del tercer Concurs
de Tomata Lliriana i del primer
concurs de Sambarot, respectivament,
organitzats per l’Ajuntament de Llíria
amb la col·laboració del Casal Jaume I,
Tyrius i Elles Dones.

1.000 corredors en la
Volta a Peu de l’ElianaVoVV lta a Peu de l Eliana

Més de 1.000 corredors s'han donat
cita en la 10K l'Eliana dins del Circuit
de Carreres Populars de la Diputació
de València. Ricardo Ibáñez, del CA
CorreEliana, es va proclamar campió
local, mentre que Hassane Aouchar i
Elia Fuentes es van imposar en la
general. La carrera solidària ha
col·laborat en aquesta edició amb
l'ONG Goals for Freedom, que treballa
amb l'objectiu d'aconseguir un canvi
social a través de l'esport.  Un total
d'1.054  participants es van inscriure
en la prova, 25% d'ells, dones.

BUSCA’T EN 
LA GALERIA 
DE FOTOS  

GALERIA 
DE FOTOS  
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Con la llegada del mes de
agosto aterrizan en la Ciudad
Comercial El Osito de l’Eliana
las segundas Rebajas para
permitir a sus clientes benefi-
ciarse de las últimas oportuni-
dades de la temporada de pri-
mavera verano.

Los establecimientos del cen-
tro comercial de referencia de
la comarca de Camp de Túria
aplican descuentos de hasta un
70 por ciento sobre el precio de
sus artículos de temporada pa-
ra hacer más llevaderas las al-
tas temperaturas.

Como es habitual, los comer-
cios de El Osito ofrecen en la
temporada de rebajas los me-
jores artículos a los mejores
precios, tanto en moda de hom-
bre, mujer y niño como en com-
plementos y en material depor-
tivo para practicar actividades
al aire libre.

Además, para facilitar las
compras a los vecinos y a los

visitantes que durante los me-
ses de verano se desplazan has-
ta las áreas residenciales de los
municipios de la comarca, el
hipermercado del centro co-
mercial amplía su horario. 

A lo largo de todo el mes de
agosto la gran superficie per-
manecerá abierta una hora
más. De esta forma, los clientes
podrán hacer sus compras has-
ta las 11 de la noche.

En cuanto a los días de cie-
rre, el centro comercial El Osi-
to permanecerá abierto todo el
mes de agosto de lunes a sába-
do con la única excepción del
miércoles día 15 de agosto, es-
tablecido como festivo.

Además, los numerosos res-
taurantes y cafeterías de la ciu-
dad comercial mantienen sus
puertas abiertas, muchos de
ellos con terraza, para que los
clientes puedan dar cuenta de
almuerzos, comidas y cenas
durante las vacaciones.

REDACCIÓ|  Lisardo Canga
es un asturiano que se afincó en
tierras valencianas. Hace años
que reside en Bétera, y es profe-
sor de Educación Física, aunque
su pasión es el balompié. “El de-
seo de mi vida es poder vivir del
fútbol y lucharé para conseguir-
lo”. Ahora se sienta en el banqui-
llo del Levante UD femenino de
Segunda División y acaba de ser
el míster del equipo de chicas de
la Selección Comarcal del Camp
de Túria.

Cuál es tu valoración res-
pecto a tu paso por nuestra
selección comarcal?

Ha sido una bonita experiencia.
Cuando se me propuso lo asumí
como un reto: era un grupo de
chicas que apenas se conocía,
porque provenían de cinco equi-
pos. Sólo con dos entrenamientos
y un partido se ha creado un gru-
po. Al final no éramos una ‘selec-
ción’, sino un ‘equipo’ bien cohe-
sionado. Me gustaría saber hasta
dónde pueden llegar. Si se me
ofrece la oportunidad de volver a
entrenarlas, estaré encantado.

Sin embargo, es un caso
muy diferente a tu actual re-
to: estás al frente del Levan-
te UD femenino, en Segunda
División…

Sí, claro, son niveles diferentes
de exigencia. Pero yo siempre tra-
to igual a cada futbolista. Sea chi-
co o chica, juegue en el nivel más
modesto o en el mundo profesio-
nal. He estado en el Valencia CF
femenino y en el CD Foios mas-
culino. Y con todos y todas he in-

tentado ser la misma persona.
Ahora estoy en el Levante UD, y
eso es una gran responsabilidad.
Pero yo soy la misma persona: só-
lo cambia el escudo en el polo que
llevo al entrenamiento. Tanto en
mi etapa como futbolista como
ahora, como entrenador, mi meta
siempre es ganar.

¿Tienes algún referente?
Muchos. Yo devoro fútbol a

diario. Me ha encantado el juego
de Islandia en el Mundial de Ru-
sia, por ejemplo. Tengo muchos
referentes: el ‘Cholo’ Simeone,
Guardiola, Mourinho… de todos
aprendes, en todos te fijas y siem-
pre que analizo su juego me pre-
gunto qué haría yo para frenar a
sus jugadores. Como ves, me apa-
siona el fútbol y mi familia me
apoya mucho en esta ‘locura’ mía
por el balompié.

Las chicas de nuestra Se-
lección Comarcal hablan
maravillas de ti, al igual que
los jugadores de la UD Béte-
ra… a quienes también en-
trenaste.

Sus palabras son un halago pa-
ra mí. Yo intento dar lo mejor de
mi trabajo. Tengo un puesto de
trabajo como docente, y eso tam-
bién influye en mi forma de ser
entrenador. Pero mi sueño es po-
der alcanzar las metas más ambi-
ciosas en el mundo del fútbol. Me
gusta ser entrenador y aspiro a lo
máximo. Ojalá con mi dedicación
y mi formación pueda alcanzar
esa meta.

Ahora mismo estás a un
club puntero…

Sé que la exigencia es alta. Pero
eso es lo bonito: tener que cum-
plir con objetivos complicados.
También quiero agradecerle al
Levante UD que me permitiera
dirigir esos dos entrenamientos

con las chicas de la Selección Co-
marcal. Y estar en el banquillo
durante ese partido contra l’Elia-
na, que es un equipo que contaba
con una jugadora como Ana Ma-
ría Amo… alguien con una carre-

ra brillantísima en Primera Divi-
sión Española. En fin, he visto la
ilusión de nuestras chicas y sus
ganas de competir y eso siempre
es un aliciente para quien prepa-
ra cada ejercicio.



Cerca de 40 jóvenes han par-
ticipado en el segundo Encuen-
tro Intercomarcal de Corres-
ponsales Juveniles ‘Joves Camp
de Túria’ celebrado en el Alber-
gue de Piles y organizado por la
Mancomunitat Camp de Túria
con los ayuntamientos de la co-
marca y el IVAJ.

El objetivo de este encuentro
es establecer las líneas de actua-
ción, coordinación y organiza-
ción de cara al próximo curso y
reconocer la labor de estos jóve-
nes que han participado en el
programa de corresponsales ju-
veniles que se desarrolla desde
los centros de juventud y que
coordina la Mancomunitat.

Entre las actividades que se
han organizado para destacan
una charla sobre influencers,
sesiones de coaching, juegos y
dinámicas de grupo.

La presidenta de la Manco-
munitat Camp de Túria y alcal-
desa de Marines, Lola Celda,
destacó en la clausura del en-
cuentro que “el corresponsal ju-
venil juega un papel muy im-
portante para fomentar la

participación de nuestros jóve-
nes. Desde las administraciones
tenemos que trabajar para mo-
tivarlos a que participen, y que
mejor que sean ellos los que nos
digan lo que les interesa y los
que trasladen la información de
todos los recursos y las activida-
des programadas a sus compa-
ñeros. Son las personas idóneas
para transmitirnos sus inquie-
tudes”.

Desde el pasado curso, cinco
localidades de la comarca  de
Camp de Túria -La Pobla , Ma-
rines, Bétera, Llíria y San Anto-
nio de Benagéber- cuentan con
esta figura en los centros de Se-
cundaria y para el próximo cur-
so este programa se extenderá a
otros municipios, como l’Eliana
y Riba-roja de Túria.

En total, en el Camp de Túria
más de 30 jóvenes se han en-
cargado de difundir las actua-
ciones que en este ámbito se
desarrollan en los pueblos y en
la Mancomunitat y  de recoger y
transmitir a las administracio-
nes las inquietudes e intereses
de los menores.

REDACCIÓ | Más de 30 tra-
bajadores sociales, técnicos mu-
nicipales y responsables de las
áreas de Salud Mental de la co-
marca se han reunido para co-
nocer el reglamento que regula
el nuevo Programa de Rehabili-
tación Psicosocial para Enfer-
mos Mentales aprobado en el
último pleno de la Mancomuni-
tat Camp de Túria.

Este programa, que surge en
respuesta a las necesidades de-
tectadas en el estudio de la Uni-
versitat de València en colabo-
ración con la Mancomunitat,
contempla la creación de dos
programas ubicados en Bétera y
en Vilamarxant, en los que se
atenderá a los usuarios.

La finalidad es ofrecer un es-
pacio de apoyo a las personas
con algún tipo de enfermedad
mental crónica, a través de acti-
vidades rehabilitadoras y esti-
mulativas para su adaptación e
integración en su entorno. Tam-
bién se pretende orientar y ayu-
dar a los familiares y tutores a

mejorar sus capacidades, los re-
cursos de adaptación a la enfer-
medad y su propio autocuidado.

Durante la reunión se han da-
do a conocer los cambios que
afectan al Equipo Específico de
Intervención con Infancia y
Adolescencia (EEIIA).

Las principales novedades
afectan a la recogida de datos
como a los procesos de inter-
vención. Entre estos cambios
destacan que  los principales fo-
cos de atención son los niños y
adolescentes y se amplían los

motivos de atención. A partir de
ahora, también se van a tratar
menores con problemas relacio-
nados con abusos sexuales,
adicciones, salud mental, vio-
lencia filio-parental y acoso.

La responsable del EEIIA de
la Mancomunitat, Esther Cís-
car, ha subrayado que “las com-
petencias se han ampliado. Tra-
tamos a los menores y
adolescentes que padecen este
tipo de problemáticas y a los
que las provocan, como casos de
acoso y abuso”.

Presentación del plan de rehabilitación de enfermos.

El próximo 11 de agosto, San
Antonio de Benagéber celebra-
rá la duodécima edición de la
Legua, la séptima prueba de la
docena que figuran en el calen-
dario del Circuit Carreres Popu-
lars Camp de Túria. 

Esta carrera, organizada por
Cáritas de la parroquia San An-
tonio Abad, tiene dos modalida-
des: carreras infantiles y carre-
ras de adultos, que se disputará
en el marco de las fiestas patro-
nales de la localidad sobre una
distancia de 5,5 kilómetros. 

Las inscripciones para parti-
cipar en la carrera de San Anto-
nio de Benagéber pueden for-
malizarse en www.toprun.es.

En cuanto al Circuito Trail
Camp de Túria, las competicio-
nes comenzarán el 30 de sep-
tiembre, con la VI Cursa de
Muntanya d’Olcau.

Ambos circuitos están coordi-
nados por el Área de Deportes
de la Mancomunitat Camp de
Túria e incluyen las pruebas de
asfalto y trail más representati-
vas de la comarca.

PUBLICITAT
DES DE

20€Tel. 960 21 87 01



Encara que l'origen de Vilamarxant da-
ta d'època romana, tenim constància que
en el període islàmic va ser una població
notable que comptava amb un elevat cas-
tell fortificat per una sòlida muralla.

El conjunt del castell ho conforma una
construcció de tipus Albacar formada per
una torre, similar a les estudiades fins al
moment, i una muralla construïda al vol-
tant d'aquesta. El conjunt interior podria
ser un espai lliure d'edificacions auxi-
liars, com era comú en aquest tipus de
construcció i la població va començar a
créixer a partir de la muralla.

Dins del castell cal destacar la presèn-
cia de la torre vigia, que ve relacionada
amb totes les analitzades fins al moment.
La seua funció és la d'avisar en cas d'ur-
gència d'una torre a una altra, alhora que
permet el control de tot el perímetres de
la zona. La torre més pròxima a aquesta
es troba en el terme de Benaguasil i rebia
el nom de la Torre de Felx (1), que al seu
torn comunicava visualment amb el cas-
tell de la localitat veïna.

Com ocorria en època musulmana, les
torres es construïen amb tapial. En el cas

d'aquesta torre apreciem un tapial molt
primitiu en el qual abunda la quantitat
de bitlles  de pedra i que a ulls d'un inex-
pert pot donar confusió amb una maço-
neria ordinària. De totes les torres ana-
litzades aquesta presenta un sistema
constructiu que recorda molt al que tenia
el castell de Benaguasil. Aquesta simili-
tud constructiva potser es dega al fet que
es tractava de dues construccions coetà-

nies que van emprar fins i tot una ma-
teixa mà d'obra o

relacionada.
En l'actualitat es conserven 3 dels qua-

tre murs de tapial de la torre i un d'ells
conté dues obertures en dues de les seues
altures. Els murs conformen una planta
irregular que s'assembla a un trapezi
isòsceles sent açò una curiositat, ja que
quasi totes les torres eren rectangulars o
quadrangulars excepte aquesta i la de
Felx, que era circular. Dels murs que es
mantenen podem dir que la façana nord
té una longitud de 14,38 metres, l'aquest
de 9,54 i l'oest de 8,16 i l'altura d'aquests

ronda els 15 metres
respecte el nivell de la
plaça.

Ens trobem davant
una construcció classi-
ficada com BIC (Bé
d'Interès Cultural) que
precisa d'una inter-
venció urgent, ja que
el seu estat de deterio-
rament és avançat.

Una estabilització dels seus murs de cà-
rrega i una reconstrucció dotaria a la lo-
calitat de Vilamarxant amb un element
històric molt singular amb més de 1000
anys d'antiguitat. Una joia del patrimoni
valencià i de la comarca edetana.

(1) Arreplegada com a torre de Fegs
en el plànol dels arrossos de la Pobla i
Benaguasil

Jose
Fornieles

Alex
Martinez

Arquitecte tècnic UPV.
Doctor en arquitectura.

Especialitat en Construcció i
materials especials

Brandon
Henao

Arquitecte UPV.
Mestre arquitecte (Tecnologia).
Especialitat gestió transversal

Arquitecte UPV.
Medalla europea millor projecte

final. Especialitat material i
arquitectònica.



Fa unes setmanes vam haver d'acudir
al servei d'urgències d'un centre de salut
d'un municipi del Camp de Túria per
comprovar l'abast d'un cop que el meu
fill havia patit al turmell mentre jugava
pels voltants del restaurant on sopàvem
tranquil·lament un dissabte a la nit. En
entrar a l'edifici sanitari i una volta vam
explicar els fets a la treballadora del cen-
tre, vam asseure a l'espai reservat als pa-
cients. Mentre hi esperàvem vaig parar
atenció en el cartell que presidia, amb to-
ta mena de privilegis, una de les parets
de l'entrada. S'hi ressenyava fil per randa
les persones que el van inaugurar, la da-
ta de la inauguració i quina mena d'obres
o projectes s'hi havien fet. De seguida,
em va cridar l'atenció alguns dels polítics
que encara hi figuraven al cartell anun-
ciador tot i els casos de corrupció i les
sentències que alguns d'ells ja han patit.
José Luis Olivas com a president de tran-
sició del Consell amb una condemna per
falsedat en una factura i l'altre Serafín
Castellano com a conseller de Sanitat in-
vestigat per adjudicar contractes a em-
preses amigues. L'alcalde del municipi,
per descomptat, també hi figurava. 

Vaig traure el meu telèfon mòbil per
fotografiar el cartell atesa la sorpresa
que m'havia causat la seua existència en-
cara en un immoble públic, pagat per
tots els contribuents, tot i els casos de
corrupció i la polseguera que s'ha aixe-
cat des de fa anys al voltant del Partit
Popular en l'àmbit del País Valencià. El
meu desconcert va créixer en recordar
que en eixe municipi no governa, preci-
sament, el Partit Popular, després d'anys
i panys de majories absolutes aclapara-
dores de la dreta més reaccionària. Ans
al contrari, són els dos partits que en for-
men part de l'anomenat "Pacte del Botà-
nic" que governa la Generalitat -Com-
promís i PSPV- els qui ara gestionen eixe
poble. 

El meu grau de desconcert va aug-
mentar proporcionalment quan la tre-
balladora del centre de salut que s'enca-
rrega d'agafar les dades del pacient i la

patologia que pateix per trasllador-ho, a
continuació, al metge o la metgessa la
qui va intentar establir una conversa
amb mi en vore les fotografies que esta-
va prenent del cartell. Abans que la tre-
balladora no diguera res li vaig fer l'ob-
servació del meu grau d'indignació per
la presència en un cartell dels polítics as-
senyalats en casos de corrupció. De se-
guida, va expressar el seu rebuig absolut
a qualsevol iniciativa de l'esquerra per
esborrar de l'espai públic l'empremta de
polítics enviscats en assumptes tèrbols o
sospitosos. El seu discurs, però, va anar
més enllà en assegurar que no sols esta-
va en contra d'eliminar el rastre de polí-
tics actuals sinó també d'aquells perso-
natges lligats a l'època franquista.
Segons ella, no s'han esborrar perquè en
formen part de la història. En escoltar
les seues paraules vaig restar glaçat. Els
seus arguments m'eren, dissortadament,
familiars i esgarrifosos. Especialment,
perquè es tractava d'una persona que no
superaria la cinquantena d'anys. 

Vaig pensar que no fa tant temps -úni-
cament dotze anys- que es va traure el
bust de Franco d'un municipi de la co-
marca com és el cas de la Pobla de Vall-
bona. Després de tants anys, finalment
hi va caldre una moció de censura, la
primera que va permetre governar l'es-
querra local, perquè s'hi perdera qualse-
vol empremta o rèmora franquista. Fins
i tot, el bust de Franco va patir diverses
agressions al llarg del temps -arrencat i
llençat a la sèquia i recuperat posterior-
ment o pintura i una perruca al cap del
dictador- de les quals se'n va reeixir, per
a joia dels nombrosos seguidors locals.
Inclús, una bona part dels carrers han
mantingut fins ara el seu nom franquis-
ta, en una mena d'homenatge o reconei-
xement a una part de la història. Sempre
ho he dit: en qualsevol altra ciutat euro-
pea seria impensable que hi haguera la
presència de dictadors en places o ca-
rrers. Aquí, però, sembla un costum,
malauradament, massa arrelat. 

El cas de la Pobla de Vallbona és para-

digmàtic del que ha ocorregut en el pro-
cés de la transició des de la dictadura a la
democràcia: s'ha intentat amagar allò
que surava en alguns ambients com és
l'odi que encara avui es destil·la entre el
bàndol guanyador i el perdedor. Sembla
una mena de treva allò que al llarg dels
darrers quaranta anys ha ocorregut a la
societat. Els canvis de govern entre es-
querra i dreta -o a l'inrevés- atien eixos
sentiments ocults. El pitjor de tot és que
eixos debats i enfrontaments polítics i
socials no s'hi produirien si fa anys ha-
gueren desaparegut tots aquells home-
natges i rècords a polítics, militars i pro-
fessionals de tots tipus que no van fer
res, precisament, per aconseguir la de-
mocràcia front a la dictadura. Pense, pe-
rò, que a poc a poc es poden assolir al-
guns progressos importants. Han
transcorregut, exactament, dotze anys
d'ençà que es va retirar el bust de Franco
de la Pobla de Vallbona i la vida ha con-
tinuat sense cap problema. Enrere ha
quedat una època que no ha portat cap
cosa positiva. Malauradament, sempre hi
ha gent partidària de les dictadures que
intenta buscar i localitzar els guanys o
beneficis que n'aporta a la societat. No
obstant, cal dir les coses amb claredat,
ara més que mai: són preferibles sempre
les democràcies, amb tots els seus defec-
tes i inconvenients, que una dictadura on
no hi ha lloc a la participació. 

Tots aquests arguments són els que
em van sobtar a l'hora d'intentar pair la
reacció retrògrada de la treballadora del
centre de salut. Vaig pensar si tot allò
que s'ha lluitat durant anys per superar
una dictadura havien servit per passar la
plana a la història d'una dictadura fu-
nesta i inoblidablement negativa que va
deixar en el camí milers de morts, fam i,
per descomptat, una desfeta social i po-
lítica les quals encara patim en bona part
de segments poblacionals. Les opinions
de la treballadora grinyolen, sortosa-
ment, en bona part de la societat tot i
que no són una excepció. Estan massa
arrelades en determinades contrades.

Comencem bullint el polp, el
deixem refredar i el tallem a tros-
sets.

Després, pelem les cebes, les ta-
llem a grills i les sofregim amb el
llorer i dos o tres grans d'all xa-
fats, fins que queden daurades. Al
final del sofregit hi afegim el pe-
bre roig i li donem unes voltes.

Pelem i netegem les creïlles, les
tallem i les fregim en abundant oli
calent amb la resta dels alls.

Tallem els pimentons a trossos i
els sofregim també.

Unim les patates, els pimen-
tons, la ceba , el polp i remenem. 

Tallem cada làmina en 4 parts i
les distribuïm en motlles (dues
unitats en cada un d'ells), prèvia-
ment els passem el pinzell amb
mantega. Ho posem al forn 4 mi-
nuts a 180º fins que la massa que-
de daurada.

Traiem els saquets del motlle,
l’emplatem i omplim amb el so-
fregit del polp.

Servim calent. 

Ingredients: 
• 1 quilo de polp
• 2 o 3 cebes
• 1 cabeça d'alls
• 2 pimentons rojos xicotets
• 4 creïlles grans
• 2 fulles de llorer
• oli d'oliva
• sal, pebre
• pebre roig dolç.
• 4 fulles de massa filo
• Mantega
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Hacer balance de estos tres años de go-
biernos socialistas en la comarca sólo
puede definirse como el trabajo hecho
para cambiar la vida de las personas. Los
representantes políticos socialistas de los
ayuntamientos, entre los que me inclu-
yo, intentamos a través de nuestro tra-
bajo mejorar la vida de nuestros vecinos
y vecinas.

Tenemos ahora entre manos el reto de
hacer una apuesta en común para hacer
políticas comarcales. Trabajar conjunta-
mente para mejorar la vertebración de la
comarca. ¿Cómo? Aumentando los ser-

vicios públicos y mejorando las infraes-
tructuras; es decir apostar de una forma
decidida por conseguir una movilidad
sostenible en Camp de Túria.

Haremos un esfuerzo por no mirar só-
lo el ombligo de nuestro municipio que
es lo más importante para los alcaldes y
alcaldesas. Tenemos que abrir nuestro
punto de mira. No podemos tener pisci-
nas cubiertas a la ruina, tenemos que
conseguir entre todos hacer políticas que
coordinen los intereses de los vecinos y
vecinas de la comarca. Porque entre to-
dos y todas haremos un Camp de Túria

mejor.
En estos tres últimos años, tras las

elecciones municipales de 2015, los so-
cialistas estamos gobernando directa o
indirectamente en 14 de los 17 munici-
pios que conforman la comarca. La so-
ciedad ha cambiado y con ella también
ha cambiado la forma de entendernos las
formaciones políticas. Ahora trabajamos
en colaboración con otras formaciones
que comparten nuestras ideas.

Me reitero una vez más en la idea de
que la población es lo más importante y
todo lo demás sobra. Desde hace mucho

tiempo, todas las administraciones pú-
blicas van a tener el mismo objetivo. El
Gobierno de España, la Generalitat Va-
lenciana, la Diputación de Valencia y la
gran mayoría de ayuntamientos de la co-
marca trabajan con las mismas políticas
de fondo.

Es el momento óptimo para dar el
cambio y conseguir que la sociedad vuel-
va a confiar en nosotros. Devolverles la
ilusión por la política, porque nosotros,
sus representantes políticos, trabajare-
mos por y para mejorar la calidad de vi-
da de nuestros habitantes.
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