   
 

  
 

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
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Damián Ibañez, alcalde de
Nàquera
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El líder de UPdN anuncia que
volverá a presentar
presentarse a la reelección en las elecciones
eleccione municipales
de mayo
may
a o de 2019 bajo
baj
a las siglas de
su partido.
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Al que regale el camión de
Bomberos se lo agradecemos
con esto. Pero sería más que una
calle. En la huerta que está en el
centro del pueblo tenemos previsto comprarla y le pondríamos
el nombre de Zara o Amancio
Ortega al nuevo espacio.
Uno de sus logros en la
gestión ha sido dejar la
deuda a cero.
Mi misión era dejar a Nàquera a deuda cero y con
paciencia lo hemos alcanzado. Tenemos un superávit de 3,5 millones de euros, pagamos a los
proveedores en diez días
y no hay facturas en el
cajón. Estamos al día.
Además, hemos bajado
el IBI dos veces y he-

P. GUZMÁN | A punto de
completar su segunda legislatura como alcalde de Nàquera,
Damián Ibáñez anuncia que está dispuesto a presentarse a la
reelección bajo las siglas de su
partido Unión Popular de Náquera (UPdN) tras rechazar una
oferta de Ciudadanos para encabezar la lista de las municipales
en mayo de 2019. Pese a gobernar en minoría después de romper con los socialistas con cuatro concejales frente a los nueve
la oposición -PSPV, IVIN-Compromís, PP y los dos no adscritos, ex del PP y de Ciudadanosha dejado la deuda a cero y podrá inaugurar el nuevo colegio
público Emilio Lluch antes de
las elecciones tras una década
de reivindicaciones.
Acaba de recibir una carta de la Conselleria de Educación en la que le comuni-

can que por fin las obras
del centro escolar acabarán
en enero -con año y medio
de retraso-. ¿Los alumnos
que ahora están alojados
en barracones podrán terminar este curso escolar en
el nuevo colegio?
Según lo que dicen desde la
conselleria, sí deben terminarlo
en el nuevo centro. En la carta
me dicen que el próximo mes de
enero se acabarán la obras y que
el traslado hay que efectuarlo
sobre marzo o abril. Ahora vamos a visitar el centro con los
responsables de Educación y a
concretar el traslado.
Aún no ha inaugurado el
colegio y ya está reclamando el instituto.
Ya tenemos sitio para el instituto en el nuevo Plan General en
la partida de Horta Nova o en el
PAI Els Plans, donde hay pre-

vistas más de 2.000 viviendas.
En Nàquera se nota el crecimiento de población y el instituto de Bétera, donde van muchos
estudiantes está saturado. Nos
gustaría pedirlo de forma conjunta con Serra, igual que pedimos la línea nueva de autobús
Massamagrell-Nàquera-Serra.
Otra de sus peticiones, a
través de un llamamiento
público, ha sido un camión
de Bomberos. ¿Ha tenido
respuesta?
Después de tocar todas las
puertas de bancos e incluso de
empresas como Coca-Cola, vamos a enviarle una propuesta a
Amancio Ortega para solicitarlo. No me da vergüenza pedir
para mi pueblo.
Ya tiene Barack Obama
una calle, ¿tendrá la suya
Amancio Ortega si le regala
el camión?

mos seguido invirtiendo en
obras de mejora como la rehabilitación del Puente de Europa, la
adecuación de caminos y viales
y en la compra de equipamiento
como un vehículo de Protección
Civil y un camión grúa.
Después de ocho años,
¿qué le lleva a presentarse
de nuevo a la reelección?
Porque hay que tener devoción y la tengo. He visto que he
conseguido cosas y pese a los altos y bajos políticos que he sufrido he sido capaz de conseguir
los propósitos que tenía, pero
tengo más. He conseguido lo
impensable y tengo que terminar mi trabajo. Tenemos a punto de aprobar definitivamente el
Plan General, estamos negociando la compra del edificio
Accis que está ‘muerto’, queremos hacer el parque en la huerta, vamos a inaugurar el colegio,

a instalar una cubierta para no
poner una carpa donde está
ahora el colegio para eventos lúdicos, el mercado municipal,
conciertos, patinaje, cancha de
baloncesto y vamos a licitar la
renovación del alumbrado de la
urbanización Bonanza.
Se presenta por su partido, pese a que hubo negociaciones con Ciudadanos
para encabezar la lista.
¿Por qué rechazó la oferta?
Hubo conversaciones con
Ciudadanos y también varias
ofertas por parte de otros partidos, pero no podíamos dejar de
lado Unión Popular. Porque es
el partido que creé, el partido
por el que en su día la gente
apostó y hemos ido creciendo.
En la primera legislatura sacamos tres concejales y en la segunda cuatro, a punto del quinto. He demostrado que no hay
ninguna chepa detrás que me
pueda meter una mano negra,
que he hecho una gestión limpia, honrada y transparente.
Venderme a otro partido no estaba muy claro porque la gente
confía no en el partido sino en la
persona. He visto que tengo
gente en el partido para formar
una lista hoy mismo y nos presentamos para ganar.
Desde Cs se dijo que no
era posible porque estaba
investigado. ¿En qué punto
se encuentra la denuncia
del sindicato policial?
Hemos ido a declarar y no sabemos nada aún. Eso viene de
un contencioso administrativo
que se archivó y un sindicato lo
ha retomado. En su día tuve que
poner a un jefe de la Policía con
un informe jurídico favorable.
En cuanto a Cs cuando les digo
que no, salen a la luz las conversaciones sin que el portavoz de
aquí lo supiera y dimite y en Valencia dicen que no me iban a
dejar entrar por ese asunto.
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REDACCIÓ | L'Ajuntament
de Riba-roja de Túria oferirà
l'escoleta municipal de forma
gratuïta als usuaris a partir del
proper curs 2019-2020 per als
xiquets de 0 a 2 anys. Aquest
curs les famílies han de pagar
50 euros al mes per cada alumne -amb què es financia prop
del 20% del cost total de cada
plaça escolar- mentre que les
arques municipals aporten el
80% restant fins als 200 euros.
D'aquesta forma, amb l'anunci del govern municipal, les famílies no hauran d'aportar
quantitat econòmica alguna per
la seua assistència i es completa
la gratuïtat que des d'aquest
curs gaudeixen els xiquets d'entre 2 i 3 anys d’edat, gràcies a la
subvenció de 325.281 euros de
la Conselleria d'Educació.
L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha valorat que
aquest anunci “és la prova evident que aquest govern té el

Escoleta municipal de Riba-roja de Túria.
ferm compromís d'oferir una
gratuïtat integral de 0 a 3 anys,
ja que es tracta de garantir una
educació lliure, gratuïta i amb
plena igualtat per a tots els ciutadans de la localitat”.
A més, la Diputació de València ha concedit una altra subvenció de 38.000 euros a l’Ajuntament en el marc del pla de
millora dels espais educatius

municipals per a aquest mateix
curs escolar.
Les escoletes municipals de
Riba-roja, creades en 1989, tenen un total de 286 alumnes, la
xifra més elevada de la comarca, seguit de la Pobla de Vallbona amb 153 alumnes, i disposen
de menjador, ‘escola matinera’ i
‘vespranera’, servei psicopedagògic i transport escolar.
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Los usuarios del Centre Ocupacional Camp de Túria han recibido un reconocimiento de la FEMP por
la recogida de envases ligeros y cartón en colegios públicos y otros diez edificios municipales dentro
del proyecto EcoIntegra integrado en el programa municipal EcoRiba sobre sostenibilidad ambiental.

Abandonada des de fa més de
vint anys, la recuperació de la
parcel·la de 15.620 metres quadrats situada a la urbanització
del Gallipont era una petició
històrica dels veïns. Ara es destinarà com a ús dotacional i zona verda pels més de 300 veïns
d'aquesta partida residencial situada al nord del terme municipal.
El projecte, que ha estat aprovat pel ple amb el vot de PSPV,
Compromís, Esquerra Unida i
Ciudadanos i l'abstenció del

Partit Popular i Riba-roja Pot,
contempla l'habilitació d'una
zona verda queestà previst dotar-la de diverses àrees per als
diferents segments d'edat, segons fonts municipals.
L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat
que aquest projecte “és una demanda dels veïns que arriba
amb 20 anys de retard ja que
fins ara les seues peticions no
havien sigut ateses i per fi
aquest equip de govern els ha
escoltat”.

<9> =0:;<4><7>4;93=6;>1<>3:7<8=-;:;9=9
456;=:>8<-<7>37> =-;9=9(<>2-:;6
La Conselleria d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració
del Territori, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl
ha adjudicat set habitatges públics a Riba-roja de Túria a famílies que es troben en situació
de vulnerabilitat social.
Amb aquestes ja són 15 els pisos lliurats al municipi de Camp
de Túria en la legislatura, un
d'ells a una víctima de violència
de gènere i un altre a un afectat
per una execució hipotecària.
Per a posar a disposició
aquests habitatges, la conselleria ha realitzat tasques de manteniment i reparació de desperfectes per a oferir-les en
condicions dignes d'habitabilitat.

Solament a Riba-roja de Túria
la Generalitat ha invertit
300.663 euros en rehabilitació
d'habitatges i reparació d'elements comuns. A més, ha engegat en el grup d'habitatges que
gestiona a la localitat de Camp
de Túria un Pla d'Intervenció
Integral Sostenible, en coordinació amb els serveis socials
municipals. El pla inclou reunions informatives amb els
veïns per a explicar les mesures
del Consell per a facilitar el pagament de les seues rendes.
Amb aquestes vivendes ja són
813 els habitatges que la conselleria ha cedit en lloguer social a
famílies en situació de vulnerabilitat en diferents punts de la
Comunitat.

  
El paso del tiempo es implacable y hace que nuestros
órganos pierdan su vitalidad.
La piel no es la excepción y es,
tal vez, donde resulta más notorio, pues si al envejecimiento agregamos factores que dañan su condición, los
problemas se vuelven considerables.
Igualmente susceptible se
torna a trastornos propios de
la edad, afectándola considerablemente y ante lo cual hay
que emprender medidas preventivas.
A continuación describimos
los problemas de piel más frecuentes en personas adultas
mayores.
Epiteliomas
Forma más común de cáncer en la piel, principalmente
por exposición al Sol. ¿Cómo
afecta el Sol? Los rayos ultravioleta, penetran en la epidermis y ocasionan a corto
plazo quemaduras solares,
piel áspera, pecas, poros
abiertos y arrugas, y a largo
plazo los peligrosos epiteliomas. Por ello, y como protección, debemos procurar usar
filtros o bloqueador solar,
diariamente.
Xerosis
Las glándulas sudoríparas



LOS PROFESIONALES DE
SAVIA ALBORACHE HABLAN
Doctor Julian Fos Morell

   
  

no realizan eficientemente su
trabajo, no se retiene el agua
necesaria y la piel se torna reseca, dando pie a xerosis. Tipos:
Dermatitis.
Inflamación de la piel: Se caracte-

riza por enrojecimiento, ampollas, resequedad, descamación y comezón difícil de controlar.
Eccema. Brote de ronchas rojas en diversas partes del cuerpo que genera co-

mezón intensa, irritación, úlceras diminutas y descamación.
Psoriasis. Enfermedad
crónica (de larga duración)
Requiere tratamientos especiales.

 



Herpes zoster
El virus herpes zoster es
causante en la infancia de la
conocida varicela, pero puede
alojarse en los ganglios (nudos donde concluyen los nervios) y permanecer por muchos años. Cuando existe
debilitamiento del organismo, volverá a manifestarse
generando una infección que
produce erupciones cutáneas
(ampollas) llenas de líquido
que son muy dolorosas y sensibles, incluso al contacto con
la ropa.
Finalmente, vale mencionar que existen otros factores
que también tienen repercusión en la piel de nuestros ancianos. Entre ellos, podemos
mencionar que tabaquismo,
alcoholismo, estrés e insomnio.
Cuidados de la piel en el
adulto
Limpieza con agua y jabón
dos veces por semana como
mínimo.
Aplicación de cremas hidratantes por la mañana y por la
noche (vaselina, aceites corporales, pomadas…)
Aplicación de cremas hidratantes en pliegues para evitar
que la piel se macere, es el conocido intertrigo (acumulo de
bacterias y hongos)
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P. G. | Les goteres que van
obligar a clausurar un aula de
l'institut Les Alfàbegues durant
l'episodi d'intenses pluges- tal
com va avançar Infotúria.com el
passat 17 de novembre- ha estat
la gota que ha vessat el got de la
paciència dels pares, mares,
alumnes i professors del centre
públic de Bétera.
L'AMPA ha sol·licitat una reunió amb el conseller d'Educació,
Vicent Marzà, per a exigir una
solució “urgent” a la “massificació insostenible” que pateix
l'institut construït per albergar
a 500 alumnes i que acull a més
d'1.100 matriculats aquest curs
en Secundària i Batxillerat -842
alumnes- i FP -altres 260- procedents de Bétera, Serra i Nàquera i adverteix que “si no la
tenim d'aquí a final d'any, aprofitarem els mesos preelectorals
per revindicar el nostre”.
“L'institut no disposa d'aules,
infraestructura, ni instal·lacions

),) "#

Estat en el que va quedar l’aula per les goteres.
suficients per a atendre l'alumnat. Qualsevol incident com els
causats per les passades pluges,
suposa el col·lapse de les instal·lacions i obliga a suspendre
classes per no tenir espai suficient”, afirma el representant de
l'AMPA en el Consell Escolar,
Xavier Seguí.
El nou Pla Edificant que contempla la construcció d'un nou

institut no soluciona de moment les necessitats per al proper curs en el qual es preveu
augment d'almenys quatre
grups. “El centre no disposa
d'espai per a atendre l'alumnat
de Secundària en el torn de matí. Senzillament, no caben de
cap manera”, adverteix el representant de l'associació de mares
i pares.
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Les cinc comissions falleres de Bétera han desvetllat el secret millor guardat en un acte conjunt en
el qual van participar les falleres majors i els artistes fallers que es van encarregar de presentar els esbossos dels monuments que es plantaran als carrers de la localitat el proper 15 de març.

DISSABTE 15 DESEMBRE
18.30 hores. Musical "El Mago
de OZ". Auditori Casa de la
Cultura.
DIUMENGE 16 DESEMBRE
12.00 hores. Bambalina i el
Circ, Passeig l'Arbereda.
Entrada gratuïta.
19.00 hores. Concert de
Nadal. Orquestra juvenil i
Banda Juvenil. Auditori Casa
de la Cultura.
DIUMENGE 23 DESEMBRE
19.00 hores. Teatre "Contes
de Nadal" de C. Dickens.
Auditori Casa de la Cultura.

Entrada Gratuïta.
DIJOUS 27 DE DESEMBRE
18.00 hores. Taller d'animació
lectora:
‘100
anys
d'Apollinaire’. Casa Nebot.
Dirigit a públic infantil. Entrada
Gratuïta.

Bétera ha celebrat el Dia de la
Policia Local amb un acte protocol·lari en el qual es va reconéixer la tasca realitzada per
cinc agents que porten 25 anys
al servei dels veïns del poble.
L’alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany, i la regidora de Seguretat Ciutadana, Raquel Puig,
varen lliurar les condecoracions
als agents Enrique Navarro, Antonio Igual, Juan Zapata, José
Antonio Serrano i Ana Palacios.
Els cinc van estar acompanyats pels seus companys, famílies i amics en un acte senzill però emotiu que es va celebrar al
Saló de Plens del Castell. Tots
ells van coincidir que el millor

de seua professió ha sigut poder
ajudar a les persones que ho necessiten.
A més, en el mateix acte es
van lliurar els premis de la cinquena edició del concurs de tir
en què van participar agents de
la Policia Local i Guàrdia Civil
de localitats properes a Bétera.
En aquesta edició, el tercer premi del concurs ha sigut per a l’oficial de la Policia Local de Bétera, José Martínez; el sargent
de la Guàrdia Civil, Fernando
Córdoba, ha sigut el segon classificat; i Leopoldo Navarro,
agent de la Policia Local de Bétera, ha sigut el guanyador per
segon any consecutiu.
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L'alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany, s'ha reunit amb el
diputat de Carreteres, Pablo Seguí, per a conéixer de primera
mà en quina part del procés es
troba el projecte de la variant
nord després que la Diputació
de València anunciara que les
obres començarien el 2019.
“Volem fer la màxima pressió
perquè les obres comencen i els
veïns vegen que la carretera serà una realitat”, ha afirmat Alemany.
El diputat ha explicat el procés pel qual ha anat passant el
projecte, des de l'actualització
del projecte antic, l'aprovació al
ple, la redacció del plec de les
clàusules administratives fins a

arribar al departament d'Intervenció, on després de l'autorització de la despesa es procedirà
a la licitació del contracte. “El
contracte eixirà a licitació abans
que acabe l'any, serà llavors
quan es presenten les empreses
interessades a realitzar les
obres. En el moment en què
s'adjudique el contracte serà
quan les màquines comencen a
treballar”, ha explicat el diputat.
El cost de l'obra és de 18 milions d'euros i evitarà la acumulació de trànsit de la CV-310 que
creua el casc urbà de Bétera i
connectarà València amb la carretera que va cap a Nàquera
sense necessitat de passar pel
centre del municipi.

MUSICAL "EL MAGO DE OZ"

DIVENDRES 28 DESEMBRE
18.00 hores. Taller de dolços
Nadalencs.
Casa
Nebot.
Gratuït.
DISSABTE 29 DESEMBRE
Cinema de Nadal. Auditori
Casa de la cultura. A
determinar.

DISSABTE 15 DESEMBRE
18.30 HORES. AUDITORI CASA DE LA CULTURA
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El Ayuntamiento de Benaguasil mantiene que, a pesar de que
el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación
presentado contra la sentencia
del TSJ que le condena a devolver los 3,5 millones de euros
más los intereses de demora
que recibió de la empresa del fallido PAI del Molí Nou en el año
2007, el consistorio “no deberá
pagar ninguna cantidad”.
El equipo de Gobierno del PP
ha emitido un comunicado en el
que manifiesta que el Tribunal
Supremo no ha condenado al
Ayuntamiento de Benaguasil.
“No existe ninguna sentencia de
este organismo jurisdiccional
que condene al Ayuntamiento,
lo que si ha ocurrido es que por
razones técnicas del propio tribunal no se ha admitido a trámite. Pero el planteamiento del
equipo jurídico municipal es el
de que tiene que interponerse el
citado recurso al ser necesario
este paso para pedir la nulidad
de actuaciones ante el Tribunal

REDACCIÓ | L'Agència Valenciana de Turisme ha declarat
com a Festa d'Interés Turístic
Provincial a les Falles de Benaguasil. Un reconeixement que
s'ha publicat ja en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV) i que reconeix l'antiguitat, singularitat, tradició
popular i història de les Falles
del municipi de Camp de Túria
que es remunten a l'any 1927.
Fonts municipals han valorat
la declaració de l’Agencia Valenciana de Turisme com una
“recompensa al treball i esforç
realitzat” i al mateix temps com
“un revulsiu turístic i promocional per a les Falles de Benaguasil” que aglutinen una desena de
comissions falleres.
El regidor de l'àrea, Stephane
Soriano, ha manifestat que “estem molt contents per la declaració atorgada ja que les Falles
de Benaguasil són part fonamental de la nostra història i
cultura popular i tenen un gran
arrelament” a la localidad de
Camp de Túria.

Monument faller de les Falles 2018 en Benaguasil.
L'edil popular ha agraït a la
Junta Local Fallera de Benaguasil, a tots els fallers i a les entitats i associacions que “han
donat suport a la petició efectuada per l'Ajuntament i que
han contribuït al fet que Benaguasil sume nous atractius sense perdre mai els seus valors i
senyals d'identitat”.
Aquesta declaració coincideix
amb la celebració de l'acte de
presentació de la Fallera Major
de Benaguasil, Ana Aparicio,

ide la Fallera Major Infantil,
Nayara Vallinot, i el President
Infantil, Abel Ortiz a l'Auditori
de la Unió Musical.
En l'acte van participar la Reina de les Festes i el Clavario
Major de la Verge de Montiel,
les deu comissions de Benaguasil, la Fallera Major Infantil de
València, Sara Larrazábal i les
juntes locals d’Alaquàs, Benetússer, Manises, Bunyol, Ribaroja, Llíria, Montcada, Paiporta,
Catarroja i Picanya.
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Els corredors de Benaguasil de CA-InfoTúria, Juan Manuel Darijo, i d’ACPL Amancio Cuenca i Teresa Benlloch, que han participat en el Campionat del Món Descalcista en Oropesa van dedicar la carrera a Miguel Jacinto Pitarch, mort als 50 anys mentre entrenava en la Buitrera de Llíria.

MIÉRCOLES 12 DICIEMBRE
18.00 horas. Cuenta cuentos:
‘Frederick’. Biblioteca.
VIERNES 14 DICIEMBRE
17.30 horas. Taller de doblaje en
Valenciano (de 7 a 14 años). Centro de la Juventud.

  

MIÉRCOLES 19 DICIEMBRE
18.00 horas. Cuenta cuentos ‘El
muñeco de nieve’. Biblioteca.
MIÉRCOLES 26 A VIERNES 28
DICIEMBRE
De 10:00 a 13:00 horas. Talleres
de Navidad. Centre Jove
18:00 horas. Cuenta cuentos “El
Cascanueces”. Biblioteca.

Superior de Justicia”.
En este sentido, el Gobierno
popular mantiene que “queda
claro que el Ayuntamiento todavía no ha terminado con este
procedimiento jurídico”.
Estas mismas fuentes insisten
en que la inadmisión del recurso ante el Tribunal Supremo
“no significa que el Ayuntamiento deba de pagar ninguna
cantidad, puesto que al existir
una doble reclamación entre el
Ayuntamiento y la empresa urbanizadora, en la que el Ayuntamiento establece en 40 millones de euros lo que le adeuda la
empresa, y ésta reclama en 3,5
millones de euros la devolución
de la cantidad entregada en
2007, se procederá a la compensación de la reclamación”.
Con todo ello, reiteran desde
el equipo de Gobierno de Ximo
Segarra “aunque haya sido inadmitido el recurso, el Ayuntamiento no deberá pagar ninguna cantidad a la empresa del
PAI” de Molí Nou.
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campanya de recol·lecció de la
taronja l'Ajuntament de Benaguasil ha llançat una campanya
de vigilància i prevenció de robatoris en el camp. L'actuació
va ser acordada en l'últim Consell Agrari celebrat per a tractar
d'evitar els robatoris i reforçar
la vigilància en el camp.
Al costat de la difusió de la
campanya, altres mesures que
es van adoptar van ser la intensificació de la vigilància policial
per a evitar les substraccions en
el camp i l'intent de venda d'aquest producte sostret, així com
la necessitat de conscienciar els
veïns, perquè davant qualsevol
sospita que s'està cometent un
delicte es comuniqui al 062 de
la Guàrdia Civil o al 092 de la

Policia Local.
Per a intentar garantir el coneixement de la procedència de
les taronges se sol·licitarà el
DATA, un document que informa sobre la parcel·la de procedència de la fruita, el nom del
propietari, la varietat recollida i
quina és la seva destinació. Una
altra de les mesures és la col·locació de cadenes en els camins
rurals que no tenen eixida i que
donen accés als terrenys agrícoles perquè aquests puguen tancar-se si així ho sol·liciten els
propietaris dels camps.
El regidor d'Agricultura ha
demanat la col·laboració ciutadana perquè “es comunique immediatament als telèfons habilitats
qualsevol
tipus
d'incidència”.
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¿Cómo valora la última
decisión judicial sobre el
PAI de Molí Nou que obliga al Ayuntamiento de Benaguasil a devolver a la
es
empresa los 3,5 millones
de euros que recibió?
na
Entiendo que supone una
idebacle para nuestro municiel
pio. Esta sentencia del PAI del
ma
Moí Nou es la gota que colma
ón
el vaso de la pésima gestión
aurbanística que hay en Benaoguasil y que están pagando too.
dos los vecinos de su bolsillo.
or
Segarra debería dimitir por
ón
mala gestión. Hay un montón
el
de sentencias en contra del
es
Ayuntamiento por actuaciones
surbanísticas y el alcalde las esconde.
¿Qué le parece la postuura del Ayuntamiento que
ue
dice que no va a pagar peese a la sentencia del TSJ
SJ
devenida en firme tras reechazar el recurso de casación el Supremo?
Que el alcalde diga que no
va a pagar una sentencia firme
me parece una afirmación incomprensible y desproporcionada. ¿Qué ejemplo está dando un alcalde que representa a
todos los vecinos cuando sale
a decir que no vamos a pagar?
¿Qué pasaría si los vecinos se
negaran a pagar los impuestos? En vez de asumir que ha
habido una mala praxis en ese
convenio, está generando otra
confusión en los vecinos que
no saben lo que se va a hacer.
r.
Por otra parte hablan de com-pensar el crédito. Eso es una
a
barbaridad. Quieren hacer verr
que le van a reclamar 40 mi-llones a la empresa en base so-lo a un informe técnico quee
cuantifica cuanto ha sido lo
o
que el Ayuntamiento ha dejado de obtener cuando la sentencia dice que el que ha incumplido es él.
¿Por qué han criticado el
gasto de 1,8 millones del
remanente de tesorería?
¿Por qué se gasta 1,8 millones del remanente de tesorería
sabiendo que tenía una condena en un cajón de 3,5 millones
de euros que ya se había gastado también? Eso es una verdadera barbaridad. Eso es despilfarrar el dinero. El acalde nos
miente y nos engaña. ¿Qué familia que debe un recibo se
gasta el dinero ante de pagarlo?
¿Qué cifras se manejan
sobre lo que puede acabar
costando a los vecinos las
sentencias?
Si la sentencia de Molí Nou
son 4 millones, sumando los
intereses de demora y las costas, la del cementerio son casi 5
millones más y los 3 millones
que ya debe, hablamos de 12
millones de euros divididos entre los 11.193 vecinos de 2017
salimos a 1.072 euros.
¿Hay más sentencias?
Sí, hay más sentencias contra
el Ayuntamiento, como la del
Huerto de Amorós, también
gestionado por el equipo de
Gobierno. Para urbanizar la zona se realizaron retasaciones de
cargas, nuevos pagos que los
vecinos asumieron en su momento. Muchos no estaban de
acuerdo y el Ayuntamiento les



%& "%&# "
% "!%&#$&
$%&# &%%
$ &#!" &#&
&$ "$$

"!##&%$$ 
!%"%&#$&
%&$%&%$!%$%&#
#%% "$
dijo que no acudieran al juzgado a reclamar lo que era suyo.
Algunos valientes no hicieron
caso a las presiones y la justicia
les ha dado la razón ya que reconoce como injustos esos pagos y obliga a la administración a pagarles. Es una más que
superará los 200.000 euros de
una demanda de cinco propietarios, pero hay más reclamando. ¿Qué hacemos con los que
pagaron y la justicia les ha dado
la razón? A estos vecinos el
Ayuntamiento les ha engañado.

Se da la circunstancia de
que al mismo tiempo que
los vecinos pagan sentencias pleitean con su dinero
contra el Ayuntamiento.
La gente tiene que entender
de una vez por todas que los
juzgados son lugares donde
acuden para la defensa de los
intereses particulares y públicos. Es muy triste que vecinos
tengan que acudir a contenciosos contra el Ayuntamiento con
su dinero y el Ayuntamiento se
defienda con el dinero de los

vecinos. Algo estamos haciendo mal. No hay consenso, ni
diálogo. Estoy convencido que
el 99% de los vecinos habría
llegado a un acuerdo antes que
ir a los tribunales.
¿Cuál ha sido su papel en
las reclamaciones de los
vecinos de las unidades de
ejecución 5 y 8?
El PP quiere hacer ver que
tengo intereses personales en
este asunto. No es así. No tengo
ningún interés particular, no
soy parte en ese procedimiento
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¿Qué será lo primero
que haga si accede a la alcaldía tras las elecciones
de mayo de 2019?
Sin estar en el gobierno ya
tenemos una solución para el
problema del aparcamiento
que es muy importante. Una
de las primeras cosas que haremos será habilitar cien plazas de aparcamiento en el
centro que demandan vecinos, visitantes y comerciantes. Eso es una realidad.
Junto al aparcamiento,
¿prevé la peatonaliza-

ción del centro?
Tenemos propuestas encima de la mesa que fomentan
el que la gente acuda al comercio local, para la ordenación de calles y para facilitar
la movilidad de los peatones
y de los vechículos. En definitiva se trata de adaptar las
calles al siglo XXI.
Otro de los problemas
sin resolver en el municipio es el del suministro
de agua potable. ¿Qué se
puede hacer para mejorar la calidad del agua?

Tenemos la solución para
resolver el problema del agua
de forma que se eliminen los
nitratos. También queremos
plantear la remunicipalización de la gestión del agua
para que dependa directamente del Ayuntamiento. En
materia de agricultura queremos recuperar la báscula
municipal, que se eliminó en
su día y no se ha vuelto a reponer, para que los agricultores no se tengan que ir a otro
municipio del entorno a pesar las cosechas.

 



y yo no pleiteo. Lo que ocurre
es que hay una serie de vecinos
que han planteado un contencioso porque el Ayuntamiento
pretende repercutirles el gasto
de una sentencia por una mala
gestión más de diez años después. Yo he expresado mi opinión como vecino que conozco
el urbanismo. Mi interés es que
las cosas se hagan bien. La
principal norma del urbanismo es que un suelo no puede
sufrir transformación urbanística si el resultado va a ser de
valor menor. ¿Cómo se ha gestionado si el resultado no ha
cumplido el objetivo de obtener una plusvalía por parte de
los dueños? Un vecino lo que
no puede es arruinarse en esa
transformación de su suelo en
la que ha desembolsado una
cantidad importante y ni tiene
ni dinero, ni tiene plusvalía.
¿Cree que los vecinos
tienen la información sobre estos asuntos que les
afectan?
Nuestro alcalde se gasta el
dinero de los vecinos en un boletín de información en el que
no deja que la oposición se exprese. En el último boletín decía que la única sentencia que
tenía que pagar era un suelo
gestionado por los socialistas.
Es falso. Eso es mentir. Es engañar a la gente. Esta política
caciquil de la mentira está caduca y rancia. Hay que decir la
verdad. Si habla de transparencia, que dedique parte de
ese boletín para explicar a los
vecinos los procedimientos
que hay y que dé los datos.
¿Por qué no habla de la sentencia del Huerto de Amorós?
¿Un Plan General ayudaría en estas cuestiones?
Por supuesto. Actualmente
contamos con normas subsidiarias de 1994. Deberíamos
tener un PGOU para decidir
cuál es la fórmula de crecimiento ordenada, objetiva y
clara para no hacer las cosas a
salto de mata, ya que se están
parcheando problemas.
Tampoco hay polígono
industrial. ¿Cuál es su propuesta?
Benaguasil tiene que ser un
pueblo referente y debemos
contar con industrias que aporten puestos de trabajo. Es difícil conseguirlos si no hay grafiados los suelos industriales
para ofrecerlos a las empresas.
Es vergonzoso que en 28 años
de gobierno con mayoría absoluta no se haya resuelto. Demuestra falta de gestión, de interés y una dejadez total. Es
burlarse de nuestros vecinos a
seis meses de elecciones decir
que van a hacer un polígono.
Nosotros estamos hablando
con la conselleria porque no
queremos plantear proyectos
ni imposibles de ejecutar, ni inviables económicamente. Hemos hablado con empresas dispuestas a venir a instalarse
aquí. Pero primero hay ordenar
urbanísticamente y después
definir las prioridades que son
tres: resolver los problemas encima de la mesa, desarrollar
una zona industrial y reordenar
la población para aprovechar
las infraestructuras.
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P. G. | El concierto solidario
del Día de la Infancia en el que
el Ayuntamiento de Llíria gastó
12.000 euros y recaudó 4.000
euros a beneficio de Unicef a
través de los 5 euros que pagaron los asistentes en taquilla podría acabar en los tribunales. La
exvocalista de Presuntos Implicados, Sole Giménez, ha anunciado que actuará contra la portavoz del PP, Reme Mazzolari,
quien preguntó sin éxito en el
pleno al edil de Música, Pedro
Vicente, cuánto ha cobrado por
los cinco temas que interpretó
la cantante tras recordar que
participó en la campaña del
candidato del PSPV y actual alcalde Manolo Civera.
Tras la polémica, Civera emitió un comunicado en el que reconoció que el evento ha supuesto una “inversión” de
11.986,78 euros en la contratación de María Faubel, la Coraleta les Claus, Krisha y Samuel
Pons, más la realizada con la

Actuación de Sole Giménez en el concierto solidario.
empresa Sedajazz a través de un
contrato -firmado dos días después- de 9.288,78 euros por la
actuación de Sedajazz, la de Sole Giménez, los equipos, el material y el personal.
A este comunicado siguió un
segundo de Giménez en el que
mantiene que “a día de hoy yo
no he cobrado nada ni he presentado factura por esa colaboración”, pero -añade- “estoy en
la obligación de hacerlo por lo
estipulado y a Sedajazz para no
incumplir contrato alguno”.

El gerente de la empresa,
Francisco Blanco, aseguró a InfoTúria.com tras la polémica
que se enteró unos días antes
“al ver el cartel” de que el concierto era solidario y que donará los 1.500 euros de la banda.
Reme Mazzolari, por su parte,
ha replicado a Sole Giménez,
que ha presentado su comunicado por registro de entrada para que rectifique en el próximopleno, que no tiene problema en
“conocernos personalmente en
los tribunales”.

L'alcalde de Llíria, Manolo Civera, va acudir el passat 15 de
novembre al jutjat d'instrucció
número 1 de Llíria a declarar
com a investigat (abans imputat) per la querella presentada
per la portaveu del PP a l'Ajuntament de Llíria, Reme Mazzolari, per presumptament impedir-li l'accés a la documentació.
El socialista va arribar acompanyat pel seu advocat i pel regidor Ferran Pina als jutjats. A
la seua eixida, Civera ha assegurat que està "tranquil" davant
les acusacions dels populars:
"He vingut perquè és la meua
obligació i no tinc res a amagar.
Les acusacions d'obscurantisme

són totalment falses. La intenció de l'equip de govern és just
el contrari, treballem per la participació, la transparència i el
bon govern ".
Va ser l'Audiència de València
que va admetre a tràmit la querella contra l'alcalde, després
que el jutjat arxivara la querella
i el recurs posterior, i l'ha remés
a aquest òrgan perquè inicie la
instrucció.
Ara el cas continuarà el seu
curs, després que l'alcalde ha
estat el primer a declarar: "Ara
queda en mans dels jutges, jo he
complit amb la meua obligació",
ha declarat Civera, que es presentarà a la reelecció.
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Els usuaris de la Línia 145 de
València-Llíria-Gestalgar disposen des de novembre del Bono
10 de transport metropolità que
poden adquirir en els estancs a
un preu de 23,5 euros per cada
10 viatges, més 3 euros en la
primera adquisició de la targeta.
Aquest títol serà vàlid per als
serveis de la Línia 145 Llíria-València, en el transport urbà de
Llíria, en la Línia 245 XestalgarValència i en els trajectes LlíriaValència i València-Llíria.

El diputat de Compromís, Paco Garcia, ha recordat que la
proposta va ser llançada pel seu
grup, ja que aquesta tarificació
anava a fer molt més atractiu
aquest mitjà de transport i que
ho aproximaria a altres línies i
serveis que es presten a València i a l'àrea metropolitana. “De
fet, molts usuaris d'aquestes línies d'autobús ho venien demanant, ja que en altres usos de
transport estava implantat i donant bons resultats”, va defensar el regidor de Llíria.
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La edetana Lucía Sáez Argudo
ha celebrat el seu centenari envoltada de familiars, amics, companys i treballadors del centre de
majors on resideix. L'alcalde de

Llíria, Manolo Civera, li ha lliurat un detall commemoratiu pels
seus 100 anys en nom del consistori i de tots els veïns de la localitat.
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“El cinema té una gran feina per a contar
que la vida està plena de persones diferents”
Josevi García Herrero, director de ‘Distintos’ que aspira al Goya
CARLOS
PÉREZ
DE ZIRIZA

El director, productor i guionista edetá Josevi García Herrero (Llíria, 1977) és el director de
Distintos, un commovedor curtmetratge que està seleccionat
entre els 15 aspirants a millor
curt de ficció en la pròxima edició dels premis Goya. La pel·lícula, de 19 minuts, conta en clau
de comédia la història de dos jòvens amb Sìndrome de Down,
interpretats pels debutants Pablo Molina y Salva Albert, que
emprenen un viatge per a conèixer el seu idol·latrat músic Alejandro Sanz. Al repart també intervenen actors contrastats com
Carlos Olalla, Llum Barrera o
Guillermo Montesinos, i altres
més joves com Sandra Cervera o
Ventura Rodríguez
Com va eixir aquesta història protagonitzada per
dos jòvens amb la síndrome
de Down que emprenen un
particular viatge per a conèixer Alejandro Sanz?
Altres curts similar anteriors
que jo ha havia fet eren de temàtica infantil, d'àmbit escolar. En
aquest cas el que va passar és
que la Fundació Asindown de
València volia fer un vídeo i van
contactar amb mi perquè van
pensar que tindria la sensibilitat
per fer alguna classe de vídeo al
respecte. Jo els vaig dir que m'agradaria explicar-ho en format
pel·lícula curta, perquè vinc del
món del cinema. Així va començar l'aventura. Ells es van posar
mans a l'obra, em van donar accés a tota la informació sobre el
tema, i després de fer una àmplia
investigació, involucrar-me en
l'associació i conèixer a molts xavals amb síndrome de Down,
vaig poder fer el guió. Els va
agradar, vam començar a treballar el finançament privat, amb
empreses que hi van col·laborar i
van aportar el capital suficient.
Però és una producció d'Asin-

down amb Wicker Films. Em
van donar prou llibertat per explicar el que ells volien, que era
explicar la realitat de les persones amb síndrome de Down però
sense maquillatge. Explicar la
seua veritat. Vaig pensar que era
interessant fer-ho des de l'humor, perquè les coses comptades
des d'un altre angle poden ser
més dures, més ofensives o poden tenir-ho més difícil per captar l'atenció de l'espectador. L'humor és una eina meravellosa.

prèvia, i que aquest fos el seu
únic fre. Vam triar els dos que
ens donaven la sensació de tenir
fusta per a això, i vaig treballar
amb ells durant bastants mesos
assajant i van aprendre molt,
fins al punt que s'estan portant
premis com a actors. Vam invertir els seus rols personals, perquè el més tímid en la seua vida
diària és el més bromista en la
pel·lícula i el més bromista en la
seua vida és el que a més de la
síndrome de Down té autisme

eina més poderosa per a
erradicar con determinats
prejudicis al voltant de totes
aquelles persones que són
diferents a la majoria per
qualsevol tara d'esta índole?
És una eina molt poderosa. De
vegades impartisc conferències
en universitats a gent que vol fer
cinema i a tots els dic el mateix:
apel·le a la responsabilitat de
què disposem els que contem les
històries, aquells que tenim la
possibilitat de posar davant del

Va ser senzill el càsting?
Pablo i Salva van acudir al càsting que vam convocar des de la
Fundació Asindown. Buscàvem
gent que tingués fusta per treballar amb ells, ja que la clau d'aquest curt no només és fer visible la realitat de les persones
amb síndrome de Down, sinó
també crear un exercici divertit
i bonic de construcció de personatges, perquè a diferència d'altres pel·lícules, com Campeones
(Javier Fesser, 2018), que han
buscat perfils de personatges
que encaixaren amb els xavals
de la trama, la nostra intenció - i
això va arrencar el 2015 o 2016,
abans que Campeones - era
mostrar a dues persones que no
tingueren experiència actoral

en la pel·lícula, cosa que no té a
la vida real.
Et va servir d'alguna cosa
la teua experiència prèvia
traballant en càstings per a
reality shows de televisió o
no té res a veure?
Sí, és un bon training, sense
dubtes fer càstings per a cinema
o televisió et fa afinar l'ull. Pablo
i Salva no van tenir oportunitat
de fer el càsting al mateix temps,
no van coincidir, amb la qual cosa és una aventura que viuen tot
el temps junts directament en la
pel·lícula, i això va ser un risc i
una aposta que afortunadament
va eixir molt bé.
Creus que pel.lícules com
Campeones en particular, i
el cinema en general, són la

gran públic històries que ens
abellix explicar i que no només
pensem en entretenir, sinó també en aportar valors i ajudar a
les persones. Si tenim l'ocasió de
fer tot això, per què no fer-ho? A
aquest tipus de cinema se li qualifica, de vegades injustament,
com de caràcter social, quan no
és més que una comèdia i l'única
diferència és que està protagonitzada per dos xics que tenen
síndrome de Down. Però quan la
veus assumeixes que són com
qualsevol altre tipus d'actor. No
estem anant al costat melodramàtic per a fer carnassa d'això,
com si es tractara d'un espot de
la Direcció General de Trànsit i
haguérem de sensibilitzar la
gent d'aquesta forma. Tot el con-

trari. Volem comptar, des de la
visió més positiva i natural, que
la vida està plena de persones
diferents. El cinema té una gran
tasca de fer aquí, sens dubte.
Quants premis porta acumulats el curtmetratge?
Portem 39 premis ja, i nominacions en festivals internacionals i nacionals. La veritat és que
és un recorregut molt xulo en
l'any que portem en marxa. Estem seleccionats als Goya, la
preselecció ja la passàrem i estem entre els 15 candidats. D'aquests 15 eixiràn els 5 que es faràn públics a meïtat de
desembre, i que seràn els que
aniran a la catifa vermella i d'entre els quals eixirà el guanyador.
Estar seleccionats entre els millors 15 curts de ficció de l'any ja
és tot un èxit.
Fou senzill que Alejandro
Sanz participara fent el seu
paper?
Treballar amb gent amb una
agenda tan complicada com la
d'Alejandro Sanz mai és fàcil. I
la veritat és que no ens coneixíem de res. Ell estava amb la seua
carrera, completament aliè a
aquesta història, però crec que
es van alinear els astres. Jo sóc
molt d'energies i crec en això, en
que les coses passen perquè han
de passar. Vaig pensar en ell
quan vaig fer el guió, i vaig esgotar la teoria dels sis graus, tractantde contactar amb ell a través
de sis vies diferents, però va ser
impossible (rialles). Va ser gràcies el seu germà que vaig poder
arribar fins a ell i aconseguir que
llegira el guió, que va ser la clau.
Un vegada el va llegir, Alejandro
es va enamorar d'ell i va dir “vull
fer això”. Això va ser el més bonic de la història. Ell portava
temps agrupant les seues activitats per causes socials i ONGs en
una nova plataforma, que es diu
“La força del cor”, i en ella també han inclós a la Findación
Asindown de València arran d'aquest projecte. Així que tot s'ha
alineat d'una forma bàrbara. Ell
mai havia en en cap pel·lícula.
Mai havia fet cinema.
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La Regidoria d’Ocupació de
l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, amb el regidor de Compromís, Rafa Folgado, al capdavant, ha aconseguit durant els
tres anys d’aquesta legislatura
al voltant de 4 milions d’euros
de subvenció destinats a la contractació, per part del consistori, de persones desocupades del
municipi.
Aquestes subvencions obtingudes entre els anys 2016 i
2018 són equiparables en
quantia a les que es van concedir els darrers huit anys de l’anterior govern des de el 2007 i el
2015. En l’any 2012, per eximeple, la inversió en materia d’ocupació a Riba-roja de Túria, va
ser de zero euros.
Des de l’àrea d’Ocupació de
l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria s’han portat a terme distints programes, tant de la Diputació de València com del
Servef, que han fet descendir la
taxa de desocupació en quasi 8
punts percentuals i han permés
la contractació, entre els anys

2016 i 2018, de 346 persones
desocupades.
La regidoria de Rafa Folgado, portaveu del grup municipal de Compromís a l’Ajuntament de Riba-roja, aposta per
la implementació d’iniciatives
dirigides, tant als joves que
busquen la seua primera experiència laboral, com a les persones d’edat més avançada, amb
baixa formació, que necessiten
reciclar-se.
Trobem programes, com els
EMCORD i EMCORP que es
destinen a persones majors de
30 anys i que s’han materialitzat en 12 nous llocs de treball
aquest mateix any.

fa Folgado ha destacat la importància d’aquest treball de
connexió que realitza l’Ajuntament de Riba-roja de Túria
amb les distintes empreses privades, que ofereixen una elevada quantitat de llocs de treball i
que poden permetre que
aquells sectors que estan més
castigats per l’atur troben el seu
emplaçament dins del mercat
laboral.

Connexió amb empreses
Però aquests no són els únics
objectius marcats, ja que també es busca incidir en la intermediació laboral amb les distintes empreses a través del
nou portal, facilitant la inserció
laboral i el contacte directe amb
aquestes.
El regidor de Compromís Ra-
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Lliria convocó a los propietarios del programa ST-1 ‘Eixida
de Benisano’ de Llíria para explicar la situación actual del
proyecto. El programa se inició en el año 2011 y aún está en
obras a pesar de que el tiempo
de ejecución estaba estimado
en 14 meses.
El descontento existente entre propietarios y vecinos ante
una obra que parece no tener
fin obligó al Ayuntamiento de
Llíria a dar explicaciones sobre
las causas del retraso en la finalización del proyecto.
Para ello, el alcalde de Llíria,
Manolo Civera, reclamó la presencia de Carles Camps como
abogado municipal, de Jorge
Lorente, asistente técnico externo, y de la concejala de Urbanismo, Consuelo Morató
El equipo municipal puso como única razón para la no finalización de las obras el hecho
de que los servicios técnicos
municipales están dilucidando
si las exigencias de la compañía
Iberdrola fueron previsibles en

puedan disponer de sus parcelas urbanizadas y así dinamizar
la zona mediante la instalación
de nuevos centros comerciales
y de ocio. Los afectados han
desembolsado más del 90 por

el momento de la adjudicación
del programa en el año 2006 o
si, por el contrario, eran totalmente imprevisibles. Esta circunstancia es determinante en
cuanto a que en el primer caso
se debería hacer cargo el agente urbanizador del pago de estas exigencias, mientras que
en el segundo caso serían repercutibles a los propietarios.
Pese a que la reunión duró
más de lo esperado, los asistentes salieron del salón de plenos de Ca la Vila sin una fecha

de finalización de las obras, ni
cuánto dinero más tendrán que
pagar para finalizar las obras.
Entre los asistentes se respiraba una sensación de “hastío
y hartazgo” ante una situación
que, de tanto alargarse, se ha
convertido en “insostenible”.
En boca de algunos asistentes se escucharon quejas hacia
el alcalde Manolo Civera por
los pocos avances que ha habido respecto a la anterior convocatoria que tuvo lugar el pasado mes de marzo.

Entre tantas quejas y reproches surgió una voz en positivo. Se trata de la presentación
de Salvador Ortiz como portavoz de la Plataforma de afectados del ST-1 afectados.st1.lliria@gmail.com a la que
numerosos propietarios se adhirieron a la conclusión de la
misma.
Esta plataforma, según palabras de su impulsor, pretende
hacer visible la necesidad de
que se concluyan las obras del
sector para que los propietarios

”

El descontento reina
entre los propietarios
y los vecinos de Llíria
ante una obra que
parece no tener fin
ciento de las cargas de urbanización y de un modo u otro exigen la finalización de las mismas.
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L'Eliana va tornar a demostrar la seua cara més solidària
amb el partit benèfic organitzat
pels equips de veterans de València CF i Llevant UD en el
qual es van recaptar més de
16.000 euros a favor del tractament de rehabilitació de César
Cuartero, un xiquet veí de l'Eliana i alumne del col·legi l’Oli-

vera. Més de 2.000 persones, a
més de l’alcalde, la regidora
d’Esports, , el president de l'Associació de Clubs Esportius i del
club de futbol l'Eliana, van gaudir del partit en el camp de futbol del poliesportiu on els dos
equips, capitanejats per Sergio
Ballesteros i Fernando Giner,
van empatar a dos gols.
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REDACCIÓ | Desenes de
veïns de l’Eliana es van congregar el passat 1 de desembre a la
plaça del País Valencià per a donar suport a la crida que la plataforma Grupo Cívico l'Eliana
havia fet a través de les xarxes
socials per a exigir a l’Ajuntament l'engegada de la planta
desnitrificadora, anunciada per
l'alcalde, Salva Torrent, en InfoTúria el passat mes de juliol “en
dos o tres mesos”.
Així, sota el lema ‘volem aigua
potable ja’, van voler reivindicar
la situació en què es troba la
planta desnistrificadora, tancada més de set anys després de la
seua construcció per les diferències entre Aquamed i l'Ajuntament pels costos finals.
Esmeralda Arroyo, una de les
organitzadores de la concentració, va assegurar a L’Eliana TV
que “és una vergonya que en ple
segle XXI no s'hagen ficat d'acord tots els governants per a

Pancarta reivindicant aigua potable en l’Eliana.
poder obrir-la” però va detallar
que aquest no és l'únic motiu de
la manifestació. “Tampoc volem
que la planta l'hàgem de pagar
els veïns, no és just perquè és
una cosa que nosaltres no hem
votat i que ja s'hauria d'haver
resolt fa molt de temps”. A més,
va assegurar que encara que “és
normal que ens puge un poc
l'aigua” no s'ha informat als

veïns de la quantitat de la pujada perquè “ni ells ho saben i no
és just”.
Sobre la reunió que va mantenir amb l'Ajuntament, Arroyo
va relatar que li van explicar
"que les negociacions estan aturades des de fa anys, que finalment s'obrirà la planta, i que el
tema del pagament per part dels
veïns encara s'està negociant".
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El director de cine de l’Eliana
Marino Darés se ha alzado con
el galardón al mejor vídeo musical en los Premios Carles Santos de la Música Valenciana por
‘Haze’, de Junior McKenzie que
ha otorgado por primera vez la
Conselleria de Cultura en el teatro Principal de Castellón.
Esta es su primera incursión
en los vídeos musicales, pero
tras su exitoso debut ya prepara un segundo vídeo para el
mismo disco del músico de Castellón. “El vídeo musical es un

nexo entre el cine y la música”,
que le permite experimentar.
Y es que el talento de Darés,
que se considera autodidacta,
pasa por el cine -‘Nubes Rojas’
y ‘Halcón Ciego’– sino también
por la pintura, la escritura y la
fotografía.
En el vídeo, Darés se ha encargado de todo el proceso, desde la escritura del guión de la
historia que quería contar basada en la canción, hasta los dibujos en papel de acuarela y la digitalización.

DIMECRES 12 DESEMBRE
18.30 hores. Cine Cicle: Secundaris/es de luxe ‘Harold i Maud’.
Sala de debat Pep Torrent.



DIJOUS 13 DESEMBRE
19.00 hores. Exposició “Caleidoscopio”. Col·lectiu: Canyada
D’Art. Espai expositiu.
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Amics, companys, membres de la Falla Verge de Carme, representants de la corporació municipal
i familiars de Concha Montaner van participar a l’Auditori Municipal en l’acte d’homenatge a la saltadora de longitud amb motiu del seu adéu a la competició després de 20 anys i quatre Jocs Olímpics.

DIUMENGE 16 DESEMBRE
11.30 hores. Orquestra Simfònica i Cor. Auditori Municipal. Entrada lliure Aforament limitat.Centre
Sociocultural.
DIMECRES 19 DESEMBRE
18.30 hores. Cinema, cicle Secundari/a de luxe ‘Una mujer de
París’, Sala de debat Pep Torrent.
Entrada lliure. Aforament limitat.

DIVENDRES 14 DESEMBRE
19.00 hores. XVII certamen de
relats ‘Escrits a la tardor 2018’.
Lliurament dels Premis. Nou espai sociocultural.

DIJOUS 20 DESEMBRE
17.45 hores. Contacontes. Especial Nadal.

DISSABTE 15 DESEMBRE
18.00 hores. Concert Banda Simfònica. Auditori Municipal.

DISSABTE 22 DESEMBRE
19.30 hores. Concert de Nadal
Escola coral de l’Eliana. Auditori

Municipal. El Nadal Solidari.
DIVENDRES 28 DESEMBRE
17.00 hores. Cinema Infantil
‘Ralph Rompe Internet’. Animació.
Tots els públics. Entrada:3,5€
Preu reduït: 2,5€.
19.30 hores. Cinema d’estrena
‘El Desentierro’ amb la presència
del seu director i veí: Nacho Ruipérez Auditori Municipal. Entrada:
3,5€ Preu reduït: 2,5€. Comptarem amb la presència del seu director i veí Nacho Ruipérez.
DIUMENGE 30 DESEMBRE
17.00 hores. Cinema Infantil
“Ralph Rompe Internet”. Animació. Tots els públics. Entrada: 3,5€

Preu reduït: 2,5€.
19.30 hores. Cinema d’estrena
‘El Desentierro’ amb la presència
del seu director i veí: Nacho Ruipérez Auditori Municipal. Entrada:3,5€ Preu reduït: 2,5€.
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P. G. | Tots els partits polítics
a l'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona han votat a favor d'establir un preu fix del menjador
escolar de la escoleta municipal
de 5,50 euros per dia si es contracta tot el mes i de 6,50 pels
qui ho sol·liciten dies solts.
L'anterior preu per la prestació d'aquest servei municipal
era de 5,83 euros. Amb aquesta
modificació, el preu es rebaixarà a 5,50, euros una vegada es
licite la prestació del menjador
a una nova empresa el proper
any, ja que aquest ha quedat desert.
L'Ajuntament assumirà la diferència entre aquest preu i el
que s'estipule en la propera licitació d'aquest servei. A més, el
consistori compensarà a final de
curs a les famílies per aquests
quatre mesos en els quals s'està
prestant aquest servei a un preu
de 7,05 euros.
La regidora d'Educació, Regina Llavata, ha explicat que es

Escoleta municipal de la Pobla de Vallbona.
preveu que el tràmit d'aquesta
modificació es perllongue durant 45 dies, per la qual cosa el
canvi en el preu d'aquest servei
no serà immediat, però sí s'aplicarà a tot el curs: “Preveiem que
ja al gener es pugui fixar en 5,50
euros la prestació d'aquest servei. En qualsevol cas, la ciutadania no ha d'impacientar-se,
perquè prendrem les mesures
oportunes perquè la nova tarifa
s'aplique tots els mesos, també

els d'aquest any 2018, amb una
compensació econòmica a cada
família”.
La mesura, proposta pel grup
municipal popular davant l'augment del preu del servei de comedor de l’escoleta, s’ha adoptat per unanimitat en un ple
extraordinari en el qual s'ha donat llum verda a la modificació
de l'ordenança fiscal amb els informes favorables d'intervenció
i secretària.
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Més de 110 xiquets conformen enguany l'Escola Municipal de Bàsquet i el Club. En la presentació s'han destacat les inversions en la Ciutat Esportiva amb noves instal·lacions: pistes multiactivitats, pista d'skate i parkour. A més l'Ajuntament ha col-laborat amb l'escola amb una motxilla per a l'alumnat.
DISSABTE 8 DESEMBRE
18.00 hores. Presentació de la Falla Plaça
del Mercat a la Casa de la Cultura.
22.30 hores. Cinema Las Distancias.
Preus3.5 € adults. 3 € públic infantil i jubilats. Auditori de la Casa de la Cultura.

    

DIUMENGE 9 DESEMBRE
19.00 hores. Cinema: ‘El malvado zorro feroz’. Preus 3.5 € adults. 3 € públic infantil i
jubilats. Auditori de la Casa de la Cultura.
DIMARTS 11 DESEMBRE
17.30 Hores. Contes de Nadal. Oficina
Municipal (davant de la biblioteca).
DIVENDRES 14 DESEMBRE
18.00 a 19.00hores. Taller de Pastissos de
Llepolies . Sinopsi: Vine al taller i aprén a
fer pastissos de llepolies per a les teues
festes. Inscripcions del 3 al 10 del mes de
desembre. Per a majors de vuit anys. Preu:
4€

DISSABTE 15 DESEMBRE
18.00 hores. Presentació de la Falla Plaça Sant Jaume a la Casa de la Cultura.
21.30 horas. Sopar Jove de nadal. Centre
Social. Porta-hi l’entrepà.
22.30 hores. Cinema: ‘El escandalo Ted
Kennedy’. Preus3.5 € adults. 3€ públic infantil i jubilats. Audito
DIUMENGE 16 DESEMBRE
08.00 horas a 14.00 horas. Excursió de
senderisme: Senderos de la Cartuja.
19.00 hores. Cinema: ‘El escandalo Ted
Kennedy’. Preus3.5 € adults. 3 € públic infantil i jubilats. Auditori de la Casa de la Cultura.
DILLUNS 17 DESEMBRE
De 17.00 h a 19.00h. Taller de Menjar Saludable.
DIMARTS 18 DESEMBRE
17.30hores. L’hora del conte en Anglés.
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llum verda al pressupost per al
proper any, que ascendeix a
18.273.947 euros, amb els vots
de Compromís, PSPV, CUPO i
EU, i amb l'oposició del Partit
Popular i Ciutadans.
La regidora de Hisenda, Iris
Marco, ha qualificat els comptes
de l'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona per 2019 de “realistes i
prudents”.
En el capítol d'ingressos, les
mesures adoptades per a la congelació de l'IBI suposen que l'Ajuntament deixe d'ingressar
800.000 euros.
Quant a les despeses, s'incrementa un 16% la partida destinada als Serveis Socials i les
subvencions als clubs i les associacions i es mantenen els
200.000 euros destinats a les
‘Inversions Participatives’.
Respecte a les inversions, es
preveuen obres en el trinquet; a
la Casa Bernal, en la futura reguarda de la Policia Local i al
Parc Benjamí March Civera.

Marco ha assegurat que el
pressupost “demostra que és
compatible la gestió eficaç i sense estridències, baixant el deute
a mínims històrics i encadenant
3 anys de superàvit, amb l'aposta per les inversions, la Participació Ciutadana i l'augment de
les subvencions a les associacions”.
Per a la portaveu del PP, Mari Carmen Contelles, els comptes són “de pur tràmit” que “només transmeten la desgana d'un
quatripartit esgotat i que només
és capaç de transmetre desil·lusió. Estem davant l'últim pressupost d'una coalició d'interessos personals més preocupada a
gastar en els seus capritxos que
a solucionar els problemes reals”. Segons Contelles, “la desídia mostrada pels gestors es
tradueix en una reducció de la
inversió en un 75% respecte al
2018. La inversió prevista suposa que de cada 100 euros que
gastaran només 6 seran inversions”.
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aprovat l'adjudicació del servei
de neteja de carrers i de recollida i transport de brosses a l’empresa S. A. Agricultors de la Vega de València (SAV), una de les
quatre que van presentar les
seues ofertes per a fer-se amb
aquesta concessió.
Una d'elles va ser rebutjada
per no ajustar-se al previst en el
plec i una altra va quedar exclosa per incompliment de la dotació de maquinària mínima adscrita al servei de recollida de
residus. Entre les altres dues
ofertes, la que ha sigut designada va obtenir una puntuació de
77,72 punts, davant dels 68,30
rebuts per l'altra empresa.
El regidor d'Urbanisme i Ser-

veis, Juan Aguilar, ha assegurat
que el servei serà més eficient i
eficaç que fins ara: “S'han presentat ofertes amb millores en
freqüències, en el parc mòbil
que prestarà el servei, en la sectorització del municipi o en
campanyes per a conscienciar la
ciutadania i el preu s'ha ajustat
molt”.
El regidor de l’equip de govern ha criticat tambè el vot en
contra del Partit Popular: “La
negativa del PP a votar a favor
d'aquesta millora per als veïns
de la Pobla de Vallbona és una
cosa que em decep profundament i em resulta incomprensible. Perllongar aquest procés no
té sentit i votar en contra no
aporta res”.

Oficina Municipal (davant de la biblioteca).

lats. Auditori Casa de la Cultura.

DIJOUS 20 DESEMBRE
De 16.30 h a 20 hores. Torneig de FIFA 19.

DIMECRES 26 DESEMBRE
18.00 hores. “Cantem al Nadal” per Dani
Miquel. Auditori de la Casa de la Cultura.

DIVENDRES 21 DESEMBRE
De 16.00 a 20hores. Torneig de FIFA 19.
18.00 hores. Exhibició de Nadal de Patinatge artístic.
DISSABTE 22 DESEMBRE
12.00 hores. Exhibició de l’escola de Gimnàstica Rítmica i de Hip-hop de la Pobla.
Pavelló Esportiu Municipal
18.30 hores. 13é Festival Nadal-Escènic
EMAE. Auditori de la Casa de la Cultura.
22.30 hores. Cinema. ‘Todos lo saben’.
Preus 3.5 € adults, 3 € públic infantil i jubilats. Auditori Casa de la Cultura.
DIUMENGE 23 DESEMBRE
19.00 hores. Cinema. ‘Todos lo saben’.
Preus 3.5 € adults, 3 € públic infantil i jubi-

DIJOUS 27 DESEMBRE
De 17.30 h a 20 hores. Torneig de tennis
Taula.
18.00horas. Concert de Nadal de la coorporació Musical de la Pobla de Vallbona.
Auditori de la Casa de la Cultura. Entrada
lliure.
DIVENDRES 28 DESEMBRE
18.00hores. “Canta, juega y Baila” de la
companyia Jara Animació. Auditori de la
Casa de la Cultura. 3 € i 5 €.
DISSABTE 29 DESEMBRE
18.00 hores. Cinema: ‘Christopher Robin’.
Auditori de la Casa de la Cultura. 22.30 hores. Cinema. ‘Ha Nacido una estrella’. Auditori de la Casa de la Cultura.
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P. G. | El Servei de Radiologia
de l'Hospital de Llíria s'ha actualitzat amb la donació d'un
nou mamògraf digital per a la
realització de proves de diagnòstic de càncer de mama donat
per la Fundació Amancio Ortega.
Des de la seua posada en funcionament al mes de juliol, l'ús
del nou equip estalvia el desplaçament a la ciutat de València
dels pacients dels municipis de
Camp de Túria, Rincón d'Ademús, la Serranía per a la realització de mamografies, a més de
millorar l'atenció assistencial
amb la reducció de la llista d'espera per a aquestes proves.
Juntament amb l'aparell d'última generació, s'inclouen com
a millores una butaca reclinable
adaptable per a la realització de
puncions i una estació de lectura de PACS completa multimodalidad d'emmagatzematge i
transmissió de les imagénes de
les mamografies.

Accés d’urgències de l’Hospital de Llíria.
A més del mamógraf del Hospital de Llíria, a l'Hospital Arnau de Vilanova s'instal·larà un
nou equip de ressonància magnètica que se sumarà al ja existent i un TAC.
Aquesta adquisició ha estat
possible gràcies a la donació de
la Fundació Amancio Ortega de
320 milions d’euros per a la renovació dels equips oncològics
d'hospitals de tota Espanya.
D'altra banda, el diputat i

portaveu comarcal de Compromís al Camp de Túria i el Serrans, Paco Garcia, ha reclamat
en Les Corts la dotació del servei de maternitat a l’Hospital de
Llíria que ja compta amb urgències pediàtriques. La consellera
de Sanitat, Ana Barceló, ha respot que el Consell té present la
reivindicació, i que “més
prompte que tard”, aquestes comarques hauran de disposar del
servei.
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Un conductor de 77 años tuvo que ser excarcelado por los Bomberos tras caer con su vehículo al Barranc dels Frares cuando circulaba por la partida del Colladet en Olocau. La víctima, que quedó atrapada al volcar el coche, fue trasladada al Hospital de Llíria para ser atendido de lesiones leves.

El Ayuntamiento de Valencia
ha instalado radares fijos en la
entrada de los túneles de la avenida del Cid y la autopista del
Saler, en la Ronda Norte sentido hacia el mar, y la avenida de
las Cortes Valencianas, en el
sentido de entrada en el túnel
de la avenida Pio XII.
La concejala de Protección
Ciudadana, Anaïs Menguzzato,
ha explicado que “los radares fijos cumplen con una función
preventiva porque están anunciados con anterioridad a la entrada del túnel y, por ello, esperamos que los conductores y

conductoras reduzcan la velocidad”. A pesar de que los túneles
no son los lugares en los que se
registran más, según la edil socialista, “sí está comprobado
que son el enclave más peligroso, y por eso hemos tomado la
decisión de ponerlos en estos
cuatro puntos de la ciudad”.
La instalación de los radares
ha costado 141.023,88 euros y
se complementarán con los radares portátiles de la Policía Local que se sitúan en la zona del
centro urbano, en los márgenes
del antiguo cauce, en la Ronda
Norte y en el Bulevar Sur.

&516.456%54,561*'13+5-+5,5614602%2*
3246+2-143+56.1653/.6146-5632(5035
La Guardia Civil, en el marco
de la Operación Wagen, desarrollada en la provincia de Valencia,
ha detenido a 14 personas -cinco
mujeres y nueve hombres, de
edades comprendidas entre los
20 y los 47 años de edad de nacionalidades española y rumanapertenecientes a una organización criminal especializada en el
robo con violencia en domicilios
en Benaguasil, L’Eliana Manises,
Benicassim, Alzira, Benidorm,
Valencia, y Navarra, por su implicación en más de 15 hechos de
robos con fuerza y violencia y por
una tentativa de secuestro de un
empresario.
En la operación se han efectuado 10 registros en la provincia
de Valencia, entre ellos en Llíria,

La Pobla de Vallbona y l’Eliana
donde se ha intervenido armas
blancas, dispositivos de seguimiento, dos pistolas detonadoras, una carabina, un taser artesanal, pasamontañas, una
estrella Ninja, piedras preciosas
y joyas, móviles, tablets, ordenadores, pasamontañas, siete kilos
de marihuana y 12.000 euros en
efectivo. También se han incautado, cuatro coches y una furgoneta, además del bloqueo de 28
cuentas y ocho inmuebles.
En la Pobla, tal y como adelantó InfoTúria en su edición de noviembre, agentes de la Guardia
Civil llevaron a cabo un registro
en una vivienda de la calle San
Sebastián en la que fue detenida
una persona en esta operación.
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Rafa Vidal lleva de nuevo la
paella valenciana a Estados
Unidos. En esta ocasión la escala es en Orlando, donde el
cocinero asturiano José Andrés abrirá el próximo mes de
enero un nuevo restaurante
‘Jaleo’ de comida española -ya
va por los 30 establecimientos- dentro del parque Disney.
La colaboración del gerente
del Restaurante Levante de
Benissanó y el cocinero español afincado en Estados Unidos que ha sido elegido este
año por la revista ‘Time’ como
una de las cien personas más
influyentes del mundo, nació
en el año 2006 en California.
Desde entonces es el encargado de enseñar a elaborar la
paella valenciana con el cocinado a leña a los cocineros de
los restaurantes ‘Jaleo’ y de la

puesta a punto las partidas de
arroces en los establecimientos ‘Jaleo’ de Las Vegas, Washington y Los Ángeles, además de los tres que funcionan
en México.
Esta colaboración con el
que ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2019 por
su espíritu humanitario le
obliga a viajar a Estados Unidos con cierta periodicidad.
“Para nosotros supone un reto
enseñar a cocinar la paella
fuera y contribuir a engrandecer la cocina valenciana que
está tan maltratada”, explica
Rafa Vidal.
En cuanto a la nueva ubicación del restaurante, añade
que en este caso es una oportunidad de llegar tanto al público americano como a los
millones de visitantes de todo
el mundo que acceden cada
año al parque Disney. “Es una
gran plataforma para dar conocer nuestra gastronomía”.
La última vez que Rafa Vidal viajó a Estados Unidos de
la mano de José Andrés fue el
pasado año. El evento fue en
Nueva York, donde se reunieron los editores de las cabeceras americanas de referencia
del sector y gurús gastronómicos a los que guió en el cocinado a leña de la paella en la
sede del Instituto Cervantes.
Dentro de su incansable trabajo por acercar la paella valenciana a todo el mundo, el

gerente del Restaurante Levante ha lanzado el ‘Secret de
Levante’ que cumple su primer año en el mercado después de cinco años de investigación.
Un
producto
elaborado para que cualquiera pueda culminar en su casa
en 20 minutos una paella valenciana preparada por el cocinero con leña de naranjo en
sus fogones.

”

Vidal es el encargado de
poner al día las partidas
de arroces en los
restaurantes de comida
española en EE.UU.
La caja de ‘El Secret de Levante’ guarda en su interior
una bolsa que contiene el preparado del caldo de la paella
con todos los ingredientes envasado al vacío, otra con el
arroz que le corresponde y
una cuchara de madera para
acabar la paella en casa.
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El restaurant Rossinyol de
Nàquera ha guanyat el segon
Concurs Nacional d’Olla de
Carabassa Vicente GraneroVila de Serra. La Garrofera
de Serra i Bon Aire de El Palmar han quedat en la segona
i tercera posició, respectivament. El premi de postre a
base de fruita de la tardor ha
sigut per a Gambrinus de
Siete Aguas. Goya Gallery de
València i Chef Amadeo de
Gandia, han quedat en segon
i tercer lloc, respectivament.
L’olla de carabassa és un
plat de la cuina tradicional

serrana i té com a ingredients carabassa, fesols, creïlles, napicol i arròs.
El jurat ha estat format per
professionals i una mestressa de casa i ha estat presidit
per Juan Gorrea, xef de la
Taula de Llíria. El primer
premi d’olla de carabassa ha
estat premiat amb 1.000 euros. El segon i tercer s’han
endut 500 i 300 euros. Els
guardons de postre han anat
des dels 500 euros per al primer premi, fins als 300 del
segon i 150 per al tercer.
Els restaurants participan-

tes han sigut: La Garrofera i
Chaparral de Serra; El Racó
de Meliana; Miguel y Juani
de L’Alcúdia; Gambrinus de
Siete Aguas; Goya Gallery de
València; La Mar Salà de Cullera; Bon Aire de El Palmar;
Chef Amadeo de Gandia;
Rossinyol; Avenida 2.0 de
Massamagrell; i Nazaret de
Puçol.
GALERIA DE
FOTOS
CONCURS
D’OLLA DE
CARABASSA

Fotos: Francisco Martínez
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Els cuiners de Serra han
arreplegat diversos premis en
el X ‘Concurs d'arròs amb bledes’ organitzat per la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Llíria. La Garrofera
s'ha alçat amb el tercer premi
i Casa Granero ha fet el propi
amb les postres de carabassa
en el mateix concurs. Fernando Navarro, de Serra, que regenta el Restaurant Goya Gallery de València, ha guanyat
el primer premi d'arròs amb
bledes i el també veí de la localitat de la Serra Calderona
Enrique Bonillo de Rossinyol,
ha guanyat el segon premi per
a postres elaborats amb carabassa.
El palmarés ho han completat Catering La Despensa de
Burjassot, segon premi de l’a-

rròs i La Plaça de Torrent,
guanyador dels postres.
La desena edició del concurs enfocat per a cuiners professionals ha reunit en la Porta de l’Aigua de Llíria a 22
establiments: Ca Terry de Llíria; Ca Consuelo de l'Eliana;
Evenser Restauració de Bétera; Casa Granero; La Garrofera; La Pepa de Alboraria, La
Plaça de Torrent; El Racó de
Meliana; Sequial 2.0 i La
Granja de Sueca; Casa Macario de Tavernes de la Valldigna; Rossinyol; El Rebost de
Burjassot; Miguel i Juani de
l'Alcúdia; Arrels Racó Gastronòmic de Gata de Gorgos; Goya Gallery; Donya Petrona i
Bon Estar de València; Bon
Aire del Palmar; Juan XIII de
Benifaió; i La Visteta de Barx.
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La Navidad ha llegado a la
Ciudad Comercial El Osito para que sus clientes encuentren
todo lo necesario para celebrar
estas fiestas en un único espacio comercial, desde alimentación a ropa y complementos y
los mejores regalos para hacer
frente a las jornadas festivas.
Tampoco faltarán este año a
su cita Papá Noel y los Reyes
Magos que acudirán a l’Eliana
para que los más pequeños
puedan entregarles sus cartas.
Papá Noel visitará el centro
comercial el viernes 21 por la
tarde de 18 a 20 horas y los días 22, 23 y 24 de diciembre de
12 a 14 horas y de 18 a 20 horas en la plaza del Norte. Además, se instalará un buzón para depositar las cartas.
El relevo lo tomará uno de
los Reyes Magos que estará en
la plaza Sur el viernes 28 de diciembre por la tarde de 18 a 20
horas y del 29 de diciembre al 4

de enero de 12 a 14 horas y de
18 a 20 horas y el sábado 5 de
enero por la mañana.
También habrá un buzón para recoger las cartas dirigidas
a sus majestades de Oriente del
24 de diciembre al 5 de enero.
Durante las vacaciones navideñas, el centro comercial también ha programado una representación teatral dirigida al
público infantil.
En cuanto al horario comercial en diciembre, los establecimientos abrirán al público los
domingos y festivos, excepto el
domingo 9 y el martes 25, día
de Navidad.
La oferta comercial de El
Osito se ha ampliado con dos
firmas: Urban Chic, dedicada
a los productos profesionales
para la belleza del cabello y
Krack, de calzado y complementos, que han inaugurado
tienda en el centro de referencia de Camp de Túria.
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Propostes de cuina nadalenca

  
ingredients:
Dues tomaques triturades · ceba · all · 1/2 pimentó roig (xicotet) · 4 gambes · 200 gr rossellones (chirlas) clòtxines · 200 gr de gambetes · Brou de peix ·
vi blanc Per als nyoquis: (600 gr de massa) · ½ Quilo de creïlles · 50 gr de parmesà · 125 gr de farina blanca · 1 ou · nou moscada · sal
nuts i després afegiu-hi la tomaca triturat, ho deixeu a foc
lent mitja hora. En una paella sofregiu els caps i les
corfes de les gambes, afegiu una mica de vi blanc i
ho deixeu a foc fort fins que s'evapore l'alcohol,
hi afegiu una mica de brou, ho deixeu bollir tres
minuts, ho tritureu i ho aparteu.
A la cassola afegiu els nyoquis, el sofregit dels
caps ja colat i el brou de peix, les gambes i les
gambetes que teníeu apartades i les rossellones,
ho deixeu 5 minuts bollint. Fem les clòtxines i
les afegim al guisat. Ja el tenim per a emplata.

Nyoquis
Peleu les creïlles bollides i tritureu-les amb ajuda d'un passapuré.Afegiu els ous, el
parmesà, la farina, la nou moscada i la sal. Pasteu amb l'ajuda d'unes pales i, quan
la preparació adquirisca consistència, torneu a barrejar-ho tot bé. Amb xicotetes proporcions de massa formeu barres sobre la superfície de treball enfarinada.
Talleu les barres en porcions d'1 cm de llargària aprox. Poseu-les en aigua bollint i estaran fetes quan veieu que pugen a la superfície.
Guisat
Sofregiu les 4 gambes pelades en una cassola amb la gambeta, quan estiguen
fetes aparteu-les i a la mateixa paella sofregiu l'all i el pimentó, deixeu-ho 5 mi-

  



  
1 conill desossat
175-200 gr de botifarra crua i triturada · 125 gr de ceba caramel·litzada · 3-4 xampinyons o bolets de temporada picats · ½ got de vi blanc · oli d'oliva
verge extra · 20 gr de mantega · 4 creïlles mitjanes · formatge per a gratinar · herbes aromàtiques al gust · sal · pebre negre
Preescalfar el forn a 190 º C amb calor amunt i avall. Salpebrem el conill, l'estenem
ben pla i anem posant al centre la carn de les botifarres sense la pell i triturades,
els bolets, la ceba caramel·litzada i ho enrotllem tot bé i ho lliguem amb fil de cuina. Salpebrem per fora. Preparem les creïlles (indicació abaix) i les posem en una
safata del forn al costat del conill, hi afegim una mica d'oli d'oliva verge extra. Ho
fiquem al forn 50-60 minuts, ho anem regant amb una mica de vi blanc en diverses ocasions i donant la volta al conill. Si veiem que les creïlles es fan abans, les
traiem i les emboliquem en paper d'alumini perquè
aguanten calentes. Quan estiga fet el conill el traiem
i el guardem embolicat en paper d'alumini per mantindre la temperatura. Agafem les creïlles i les obrim
una mica per posar entre cada rodanxa una mica de
formatge per damunt i per dins, i les gratinem. Les
posem en els plats i arrepleguem el suc de cocció de
la safata. Colem la salsa, la posem de nou al foc i la

lliguem amb 20 gr de mantega. Batem bé fins que es fonga i tastem el punt de sal.
Tallat de les creïlles
Comencem tallant les creïlles. Per a evitar tallar-les del tot, el millor és utilitzar
una cullera de la mida de les creïlles. Les tallem sense por d'arribar al final. A continuació tallem els alls a làmines fines i posem algunes làmines dins de les rodanxes de patates, no cal posar-ne en totes, només en algunes, encara que això és segons el gust personal. Les posem en una font de forn. Hi tirem una mica
d'oli d'oliva, la sal en escates i el pebre. I acabem amb una mica de
mantega. Posem el forn a 200 º C durant uns 40 minuts. Opcional:
quan estiguen fetes hi posem formatge de fondre i al grill a 270º fins que
aquest quede
desfet.

 

 
Ingredients
350 gr Dàtils · 80 gr Passes · 250 gr Ametlles i Anous · 50 gr Nabius (arándanos) secs · Una
cullerada gran de cacau en pols. Un toc de vainilla
Ho triturem tot, excepte ametlles i nabius. Quan ho tinguem fet una pasta hi afegim les ametlles i els nabius una mica picats, però que queden a trossos sencers. Ho col·loquem en una safata i li donem forma de torró,
posant film de plàstic perquè es desenganxe fàcilment. Ho guardem a la nevera perquè estiga llest sempre. (Li podeu afegir una mica de xocolata negra desfeta (0% sucre).
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La Fira del Dolç de Casinos
avança el Nadal amb els
millors torrons artesans
La plaça Gallipatos de Casinos ha reunit en la
XIX Fira del Dolç Artesà, Confits i Torrons als
vuit mestres artesans del municipi per
presentar les seues elaboracions per a aquest
Nadal. Més d'un centenar de varietats de torró,
dolços i confits s'han donat cita en els
expositors a l'abast dels milers de visitants que
es van acostar fins a la localitat de Camp de
Túria entre el 23 i el 25 de novembre. L'alcalde
de Casinos, José Miguel Espinosa, va ser
l'encarregat d'inaugurar l'esdeveniment, al
que van assistir la presidenta de la
Mancomunitat Camp de Túria i alcaldesa de
Marines, Lola Celda, el diputat autonòmic Paco
García, i alcaldes i regidors de la comarca.

VISITA LA GALERIA
FOTOGRÀFICA DE LA
XIX FIRA DEL DOLÇ
ARTESÀ DE CASINOS

COOPERATIVA AGRICOLA SANTA BÁRBARA DE CASINOS

PELADILLES I TORRONS CASINOS

[





PELADILLES I TORRONS CHIMO

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO
DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

TURRONES VIDAL

SÁBADO 29 DE DICIEMBRE
Sesión noche. Los miserables. Más
que un musical. Una leyenda.



DOMINGO 30 DE DICIEMBRE
Sesión tarde. Los miserables. Más
que un musical. Una leyenda.
Venta de localidades en las taquillas
del Auditorio y www.megaentradas.com

PELADILLAS Y TURRONES NAVARRO
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REDACCIÓ | Veïns, col·lectius, associacions, comerciants,
l'AMPA i els alumnes del col·legi públic Emlio Lluch, els components de la banda de la Societat Musical Santa Cecília i del
Grup de Rondalla i Danses ‘La
Calderona’, els agents de Policia
Local i els voluntaris Protecció
Civil han respost a la crida llançada per l'Ajuntament de Nàquera coincidint amb el 25N,
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la
Dona. Tots els col·lectius han
participat durant la setmana
prèvia en la campanya municipal apujant i compartint fotos
en els xarxes socials amb el hashtag #NàqueraDiuNO per a
mostrar el compromís actiu davant la violència de gènere.
També el color violeta ha
il·luminat elements representatius del municipi com el Pont
d’Europa i la font de l’entrada
del 23 al 26 de novembre

,), " &%'( 

Grup de Rondalla i Danses amb el cartell del 25N.
Per la seua banda, la corporació municipal va iniciar el ple de
novembre amb la lectura d’una
Declaració Institucional per
part de la regidora de Benestar
Social, Esther Liébana, i va
mostrar el seu rebuig en la votació d’una moció contra la violència masclista que ‘vulnera els
drets humans de més de la meitat de la població de la nostra

societat’ i compromet l’Ajuntament a ‘donar una resposta més
ràpida i eficaç a aquest problema social’.
Com a tancament dels actes
amb motiu del 25N celebrat al
municipi de La Calderona els
socis del Col·lectiu de Dones el
Salt van llegir al costat de la regidora de Benestar Social una
declaració institucional.
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El alcalde de Náquera, Damián Ibañez, y el jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Alejandro Ricart, han recibido la placa al mérito colectivo en su categoría de oro de manos del director de Emergencias y Protección Civil, Alberto Herrera, en la Escuela Nacional de PC en Madrid.
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Los ‘Premis Cacau d’Or 2018’
han recocido también al restaurante Chaparral de Serra, ubicado en El Garbí, un paraje frecuentado por ciclistas y
motoristas que reponen fuerzas
con almuerzos “copiosos, variados y excepcionales. No en vano, su cocina se ha hecho un
hueco en numerosos certámenes gastronómicos”.
Los galardones de Amstel se
otorgan tras visitar individualmente y de manera anónima o
en excursiones grupales organizadas a locales de la Comunidad
donde se sirve el almuerzo típico valenciano a lo largo de 12
meses, lo que genera unas votaciones y un ranking del que derivan los ganadores.
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DIMARTS 11 DESEMBRE
17.30 hores. Bebeteca: Contacontes
para beus a càrrec d'Eva Andujar. Dues
sessions. En l'Edifici Vinyes.
DIVENDRES 14 DESEMBRE
18.00 hores. Cafè amb art a càrrec de
Miguel Angel Camacho. En el hall de
l'Ajuntament.
DISSABTE 15 DESEMBRE
20.00 hores. Actuació de nadal a càrrec

El Asador Pastoret de Nàquera se ha hecho con el segundo
premio ‘Cacau d’Or 2018’ galardones que distinguen a los mejores locales de la Comunitat
Valenciana en los que se sirve el
tradicional ‘esmorzaret’,.
El jurado ha valorado “un espacio de ambiente y sabor auténticamente valencianos. La
generosidad de sus raciones,
una amplia oferta de bocadillos
con nombre propio, junto con la
calidad de sus ingredientes y la
calidez de sus brasas, le han
convertido en uno de los locales
más recomendados por críticos
y aficionados, situando esta población como punto imprescindible en el mapa del almuerzo
valenciano”.

del grup de Rondalla i Danses La Calderona de Nàquera. En el saló d'actes
de l'Ajuntament.
DILLUNS 17 DESEMBRE
17 hores. Contacontes 'El desig'. En
l'Edifici Vinyes.
DIJOUS 20 DESEMBRE
17.30 hores. Taller de doblatge a càrrec
de Francesc Fenollosa.
DIVENDRES 21 DESEMBRE

La Biblioteca de Nàquera
llança un desafiament per a tots
els usuaris que tinguen com a
mínim 4 anys. Aquest repte
consisteix a llegir un mínim de
25 llibres abans del pròxim 23
d’abril, Dia Internacional del llibre. Com tot desafiament, tindrà un obsequi per a tot el que
aconseguisca llegir aquesta xifra
de llibres i també hauran premis per als tres lectors que més
llibres lligen.
Les lectures es comptabilitzaran en funció d’un rang d’edats;
de 4 a 6 anys, de 7 a 10 anys, de

18.00 hores. Vesprada de màgia amb
seluXL en el saló d'actes de l'Ajuntament. Entrades a 3 €.
DISSABTE 22 DESEMBRE
18.30 hores. Concert de la coral Manuel Pérez Cap en la plaça Pare Manuel Navarro.
20.00 hores. Concert de la Societat
Musical Santa Cecília de Nàquera en el
saló d'actes de l'Ajuntament.

10 a 14 anys i, finalment, per a
majors de 14 anys.
A partir del 18 de gener, a més
del club de lectura haurà trobades amb autors amb l’I Cicle de
presentacions de llibres de poesia en castellà. Les sessions es
realitzaran el penúltim divendres de mes i comptarà amb la
presentació de: ‘Sexo, drogas,
poesía y rock and roll’ y ‘Ascendiendo a lo hondo’ de Javier Vayá; ‘Aún tu nombre’, de Ramón
Campos; ‘Armisticio’ de Sara
Demiguel; y ‘La piel como enigma ‘ de Francis Ferris.

DILLUNS 24 DESEMBRE
11.30 hores. Contacontes en el hall de
l'Ajuntament. Lliurament dels premis del
concurs de postals nadalenques.
DIMECRES 26 DESEMBRE
1ª Sant Silvestre Naquerana. A Benefici de Càrites Parroquial Nàquera.
DIJOUS 27 DESEMBRE
10.30 hores. Taller de material esportiu
reciclat. En l'edifici de Vinyes.
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de la alcaldesa, al no aportar un
proyecto de actividad, y se requirió por parte de los servicios
técnicos que aportaran un proyecto de actividad y proyecto de
obra de adecuación del edificio.
Una vez aportados, los servicios técnicos han informado
que el edificio tiene “deficiencias en la accesibilidad, protección de incendios y salubridad”
por lo que se les requiere que
presenten un nuevo proyecto
ajustado a las mejoras que se les
plantean. El informe también
dice que a la vista de la situación y en caso de que no se subsanen las deficiencias se ordene
la paralización de la actividad.
La junta de gobierno local ha
aprobado el informe del técnico
municipal y ha dado un plazo de
diez días hábiles para que se informe de cómo van a subsanar
las deficiencias y transcurrido
ese plazo “se deberá ordenar la
paralización de la actividad”.
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L'alcaldessa de Serra, Alicia
Tusón, la directora general de
Cultura i Patrimoni, Carmen
Amoraga, i la diputada autonómica del PSPV Mercedes Caballero han visitat les obres de rehabilitació de la Torre del
Senyor del segle IX financiades
mitjançant una ajuda de 38.000
euros de la Generalitat Valen-

ciana i 50.000 euros de la Diputació de València.
Una altra de les torres, la torre de l'Ermita ha obtingut ajuda dels fons europeus Feder
perquè les obres de recuperació
comencin el proper any.
La inversió total d’aquest segon projecte ascendeix a un total de 198.000 euros.
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P. G. | Set escultures que representen a sengles personatges lligats a la història del municipi: l'actriu María Calderón
‘La Calderona’ que dóna nom
a la serra; El Rei Yahia; l’aiguadora; Sant Roc; l’espartera; el cartoixo i el Senyor de la
Vila guien el visitant de Serra
al llarg de 'La ruta de l'escultures', un itinerari que acaba
d'engegar l'Ajuntament de Serra amb el qual pretén posar
en valor el patrimoni cultural,
etnològic i arquitectònic del
municipi.
Les peces, d'una altura entre
1,50 i els dos metres, han estat
dissenyades per l'arquitecte
municipal i confeccionades en
el taller Bellota de Serra amb
la tècnica d'oxicorte.
Cadascuna de les escultures
està acompanyada per un xicotet panell informatiu en castellà, valencià i anglés amb un

DIVENDRES 7 DESEMBRE
19.00 hores. Encesa llums i visita
Betlem municipal. Plaça Font/Ajuntament.
DIVENDRES 14 DESEMBRE
17.00 hores. Taller de Nadal. Biblioteca Municipal.



DISSABTE 15 DESEMBRE
18.00 hores. Teatre infantil. Casa de
la Cultura.
DILLUNS 17 I DIMARTS 18 DESEMBRE
17.00 hores. Visita dels jurats dels
Concursos de Nada per determinar
els guanyadorsl.
DIMECRES 19 DESEMBRE
19.45 hores. Passacarrer de nadales. Grup Tabal i Dolçaina.

codi QR que enllaça amb la
web de l'oficina de turisme ‘serratotnatura’ de manera que el
visitant accedeix a la informació.
Les set escultures estan situades enfront de l'oficina de
turisme; al costat de la Font de
la Salut; en el Calvari; al carrer
Verge dels Àngels amb Els
Ets; a la plaça de la Font que
dóna accés al camí al Monestir de Portaceli; i al costat de la
Torre del Senyor.

DIVENDRES 21 DESEMBRE
Visita Pare Noel a l’Escoleta Municipal i Ceip Sant Josep.
DISSABTE 22 DESEMBRE
20.00 hores. Concert de Nadal.
S.M. La Primitiva. Casa Cultura.
DIJOUS 27 DESEMBRE
17.30 hores. Visita Patge de ses
Majestats d’Orient.
DISSABTE 29 DESEMBRE
20.00 hores. Concert Any Nou. Unió
Musical de Serra. Casa de la cultura.
DIMECRES 2 GENER
10.00 hores. Excursió a Expojove.
DISSABTE 5 GENER
17.30 hores. Cavalcada dels Reis
Mags d’Orient.

El pressupost del projecte
ascendeix a 22.000 euros finançats a través d'una subvenció de l'Agència Valenciana de Turisme que aporta el
60% del total, mentre que el
40% restant eixirà de les arques municipals.
L'alcaldessa de Serra, Alicia
Tusón, la directora general de
Cultura, Carmen Amoraga, i la
diputada socialista Mercedes
Caballero han estat les primeres a descobrir la ruta.



El Ayuntamiento de Serra ha
dado un plazo de 10 días a los
responsables del centro de menores que se ha habilitado en el
antiguo convento de monjas para que subsanen las deficiencias
detectadas por los técnicos municipales y, en caso contrario,
cumplido ese plazo, ordenará la
paralización de la actividad.
La alcaldesa Alicia Tusón informó en el pleno del pasado 30
de noviembre sobre la situación
en la que se encuentra el centro
de acogida temporal de menores para el que se había solicitado licencia de obras y actividad
por declaración responsable
ambiental.
El centro abrió sus puertas el
pasado mes de octubre para
acoger a 40 menores extranjeros tras un acuerdo entre la
Conselleria de Igualdad y el Arzobispado de Valencia.
El consistorio realizó una inspección técnica, según el relato
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REDACIIÓ | Loriguilla, Pobla de Vallbona, Vilamarxant,
Marines y Bétera son los municipios de Camp de Túria seleccionados entre las 16 localidades valencianas, de los 38
aspirantes, para convertirse en
‘smart cities’.
Estos ayuntamientos recibirán un máximo de 20.000 euros por iniciativa con una subvención del 80% por parte de la
Diputació de València para la
compra, instalación y configuración de dispositivos inteligentes que se integran en la plataforma de la institución
provincial. Con ellos se recogerán datos para analizarlos y mejorar la eficiencia energética de
multitud de servicios municipales, como por ejemplo eficiencia
energética en edificios y piscinas; alumbrado público; rutas
escolares seguras; afluencia de
personas; gestión de la movilidad; gestión del agua y del soni-

do; pasos de peatones inteligentes; aparcamiento; y riesgo inteligente.
A través de este proyecto, según explican desde el Ayuntamiento de Loriguilla “no solo
crearemos un entorno más conectado y moderno para Loriguilla, sino que mejoraremos
también el potencial económico
de nuestra industria y nuestro
comercio”. Gracias a unos dispositivos inteligentes, “seremos
capaces de analizar el tráfico rodado y contar, así, con los datos
que nos permitan exigir, con garantías y a las instituciones pertinentes, las mejoras necesarias
para adecuar las infraestructuras que conectan con nuestro
término municipal a la creciente actividad económica de nuestra área industrial”, añaden desde el equipo de Gobierno
conformado por Ciudadanos y
el PSPV.
Junto a los municipios de la

comarca también figuran en el
proyecto Requena, Paterna, Sagunt, Torrent, Carcaixent, Faura, Benagéber, Picanya, Meliana, Alcàsser y Cullera.
El diputado provincial de Modernización, Iván Martí, ha señalado que “con estas ayudas
haremos posible que los ayuntamientos comiencen nuevas líneas de trabajo, que nos situarán
a
la
vanguardia
tecnológica”. Además, la institución provincial quiere ayudar
a los ayuntamientos, mancomunidades de municipios y entidades locales menores para “poder comparar la eficiencia de un
mismo servicio entre todos los
municipios de una misma provincia es un reto que, hasta ahora, no se ha conseguido, y que
permitirá realizar buenas prácticas y conseguir mejoras de
servicios, coste, sostenibilidad y
orientación a la ciudadanía”, ha
remarcado Martí.
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L’Ajuntament de Benissanó ha concedit els premis ‘Castell de Benissanó’ 2019 a l’empresa Visualfy,
amb distinció de caràcter autonòmic, i a la Junta Local Contra el Càncer, amb distinció de caràcter local. Els guardonats rebran les distincions en la ‘Setmana del Castell’ al voltant del 4 de febrer.
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El servicio de autobús entre
Loriguilla y Riba-roja vuelve a
circular tras la aprobación en el
pleno de la ejecución del convenio firmado entre ambos ayuntamientos de Camp de Túria.
Una vez solventados los problemas surgidos con la conselleria, el autobús volverá a prestar
servicio de lunes a viernes con

la parada de origen a la entrada
del municipio y los polígonos
La Reva y l’Oliveral. El autobús
tendrá siete salidas desde Loriguilla a Riba-roja desde las 6.32
horas hasta las 22.32 horas,
mientras que en sentido inverso habrá nueve buses que harán
el recorrido desde las 5.28 horas hasta las 21.31 horas.

,4$)0+2%130+/4*3-1"3443)*/.
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El Ayuntamiento de Loriguilla ha recibido una subvención
de 7.200 euros de la Conselleria
d’Agricultura i Medi Ambient
destinada a la redacción de un
nuevo Plan Local de Prevención
de Incendios Forestales.



El concejal de Montes, Manolo Cervera, ha valorado que esta
ayuda “contribuirá a mantener
protegido nuestro patrimonio
más protegido de las llamas”, en
alusión a Las Lomas, declarado
Monte de Utilidad Pública.
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P. G. | La San Silvestre de San
Antonio de Benagéber se celebrará el próximo 30 de diciembre y servirá para decir adiós a
este año y para inaugurar el
nuevo polideportivo municipal.
La tradicional carrera navideña
saldrá desde las nuevas instalaciones deportivas habitadas en
el antiguo campo de fútbol y
acabará en la plaza.
A lo largo de todo el día, habrá jornada de ‘puertas abiertas’
con actividades deportivas programadas para que los vecinos
puedan conocer de cerca el polideportivo que cuenta con una
pista de tenis, dos pistas de minibasket, dos canchas de futbito, otras dos de baloncesto y
una zona acotada para patinaje.
En esta primera fase del proyecto del polideportivo, el
Ayuntamiento ha invertido un
total de 196.000 euros de fondos propios y de la Diputació de
València y en una segunda fase
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El pleno de San Antonio de
Benagéber ha aprobado la tercera reprobación contra el alcalde, Enrique Santafosta. En esta
ocasión el motivo esgrimido por
los concejales de PlataformaGuanyemSAB-Compromís y el
PP es la ocultación de información municipal a la oposición.
El portavoz de Guanyem, Ramón Orozco, ha explicado que
su grupo ha presentado 83 escritos de petición de información sin respuesta.

Por su parte, el alcalde de AISAB ha asegurado que es “una
falsedad” que niegue información a la oposición, “no lo digo
yo, lo ha dicho un juez hace una
semana” en el auto de archivo
de una querella presentada por
Orozco contra él. “Siempre le he
ganado todos los litigios e incluso le han condenado en alguna
ocasión a pagar las costas y
nunca se las he pedido. Ahora
he decidido que sí voy a reclamárselas y las donaré a Cáritas”.

Estado de las obras del futuro polideportivo.
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está prevista la construcción de
un pabellón cubierto con gradas, cafetería y vestuarios.
El alcalde de San Antonio de
Benagéber, Enrique Santafosta,
ha explicado que más adelante
se acometerán las obras de la
segunda fase para completar el
equipamiento deportivo.
En cuanto a esta primera fase, ha apuntado que el final de
las obras estaba previsto para el

La rebaja prevista del recibo
del IBI tendrá que esperar al
próximo año, ya que la propuesta que presentó el equipo
de gobierno -AISAB-PSPV- no
ha prosperado. La oposición
formada por Plataforma-GuanyemSAB-Compromís y Partido
Popular votaron dejar sobre la
mesa la rebaja del impuesto
municipal y propusieron una
bajada de un punto más.

27 de noviembre pero que debido a las lluvias se vieron obligados a paralizar los trabajos. “Si
se cumple lo previsto, el 30 de
diciembre inauguraremos las
instalaciones y a partir de ese
día los vecinos ya podrán acudir
a practicar deporte”.
Por otra parte, el pasado 24
de noviembre se inauguró el
parque de pumptrack en la Casa
de la Juventud.

El alcalde ha explicado que
los técnicos advirtieron de que
si incorporaban esa enmienda
el acuerdo sería nulo de pleno
derecho, por lo que “los vecinos
no tendrán rebaja en 2019, ya
que es un expediente nuevo y
los plazos no dan para aprobarlo antes de final de año”. Sin
embargo desde la oposición
aseguran que sí que daba el plazo para haberlo tramitado.
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El ambulatorio ha sido objeto de una remodelación para habilitar una consulta que ocupa el nuevo médico de familia Adolfo Taberner y mejorar la fachada principal en la que se ha ampliado la puerta de acceso, se han cambiado la rejas de las ventanas y se ha dado una mano de pintura a todo el exterior.

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE
19:00 h. Encendido del árbol e inauguración del
Belén Municipal.
21:00 h Castillo de fuegos artificiales y xocolatà. Pl. Ayuntamiento.
SÁBADO 15 DE DICIEMBRE
18:00 h Teatro "Pocahontas". Mercado Municipal.
VIERNES 21 DE DICIEMBRE.
12:00 h Taller de Robótica. Casa Juventud.
DOMINGO 23 DE DICIEMBRE
18.00 H Teatro "Martina i el bosc de paper".
Mercado Municipal.

JUEVES 27 DE DICIEMBRE
12:00 h Taller de Científicos Chiflados. Carpa
Pl. Ayto.
18:00 h Cine en familia "Se armó el Belén". Carpa Pl. Ayto.
VIERNES 28 DE DICIEMBRE
12:00 h Taller gastronómico " La barraca de
chocolate".Carpa Pl. Ayto.
19:00 h Taller de Robótica Casa Juventud.
SÁBADO 29 DE DICIEMBRE
10:00 h GAME PARTY. Casa de la Juventud.
12:00 h Taller "Elabora tus propios instrumentos musicales reciclados". Carpa Pl. Ayto.

18:00 H Sedajazz Kids Band. Pl. Ayto.
DOMINGO 30 DE DICIEMBRE
Inauguración de las pistas deportivas.
19:00 h Carrera San Silvestre Infantil
20:00 h Carrera San Silvestre Adultos..
LUNES 31 DE DICIEMBRE
23:00 h Fiesta fin de año Orquesta Scream.
23:45 h Reparto de las 12 uvas. Carpa Pl. Ayto.
MIÉRCOLES 2 DE ENERO
11:00 h Taller de Robótica. Casa de la Juventud.
18:00 h Concierto "Navidad Rock". Carpa Pl.
Ayto.

JUEVES 3 DE ENERO
11:00 h Taller de Robótica. Casa de la Juventud.
12:00 h Taller de plastilina. Carpa Pl. Ayto.
18:00 h Mágia con Dario Piera: "Emocionarium". Carpa Pl. Ayto
VIERNES 4 DE ENERO
11:00 h Taller de robótica. Casa de la Juventud.
12:00 h Taller de crêpes. Carpa Pl. Ayto.
18:00 h Teatro "El somni de les Galaxies". Carpa Pl. Ayto.
SÁBADO 5 DE ENERO
18:00 h Cabalgata de los Reyes Magos y reparto de regalos. Pl. Ayto.
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REDACCIÓ | Los vecinos de
Gátova serán los encargados de
elegir la vegetación que se plantará en la calle Castellón. El
Ayuntamiento de Gátova ha
lanzado una encuesta a través
de las redes sociales para que
los vecinos puedan escoger entre una decena de propuestas de
especies de la zona para posteriormente plantar ejemplares
de estos arbustos en las nuevas
jardineras que se han instalado
en el este espacio público.
La nueva vegetación completará la recuperación de esta calle de la población donde se ha
instalado nuevo mobiliario urbano con bancos y papeleras y
se ha eliminado la zona de aparcamiento de vehículos para
trasladarla de lugar. “Se trata de
acondicionar una zona que estaba completamente abandonada desde hace años para que
ofrezca otra imagen y que pueda
ser disfrutada por los vecinos”,
explica el alcalde de Gátova,
Manolo Martínez.
La actuación del consistorio
persigue dar un lavado de cara
a la calle que conecta con el paseo del Rodeno y con el barranco que también han sido acondicionados. “Queremos que la
gente participe diciendo que vegetación quiere que se plante y
para ellos hemos propuesto una
decena de especies que se encuentran en la zona, como el

El plenari de l'Ajuntament de
Benissanó ha aprovat un pressupost per a 2019 de 1.994.423
euros amb els vots favorables
del PSPV i en contra del PP.
El pressupost prioritza la reducció del deute i les polítiques
socials, mantenint els programes d'intervenció i augmentant
un 100% les ajudes a la pobresa
energètica. L'ajuntament destinarà un 27,8% a gasto de personal i un 34,2% a gastos corrents
i de servei.

madroño”, explica el primer edil
del municipio de la Calderona.
El periodo para participar en
la encuesta online ya está abierto y los resultados obtenidos serán analizados por los técnicos
del Ayuntamiento para ver la
viabilidad y la ejecución del proyecto.
Cada vecino podrá ejercer un
solo voto y en cada voto deberán
de marcar como máximo tres
opciones entre las diez que figu-

SÁBADO 8 DICIEMBRE
Concurso de Olla Gatovera. Organizado por la
Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Gátova.
Discomóvil Olla Destroyer. Organizado por la
Asociación Cultural Peña la Cepa.
DOMINGO 9 DICIEMBRE
Visita Cultural por el casco urbano de la población de Gátova. Organizado por la Asociación

En els últims tres anys de govern socialista, Benissanó ha reduït el deute en 1.255.947 euros,
passant d'un índex d'endeutament del 240 al 161% i el deute
a proveïdors ha desaparegut,
passant de 600.000 euros a 0.
Aquest també serà el pressupost en què per primera vegada
després de molts anys, els treballadors municipals que tenien
el seu salari per baix del conveni passaran a cobrar allò que legalment els pertoca.

ran en la encuesta: madroño,
durillo, laurel, plumbago, jazmín, boj, brezo blanco, mirto,
olivilla y tuya.
El objetivo del equipo de gobierno es conseguir un espacio
que resulte atractivo tanto para
los vecinos como para los visitantes que se desplazan hasta el
pequeño municipio de 400 habitantes, ya que se trata de una
zona que da acceso a la fuente
de los 15 caños.

Gátova Avanza.
SÁBADO 22 DICIEMBRE
Taller de Audiovisuales. Organiza la Asociación
Gátova Avanza.
Concierto de Villancicos. Rondalla Raíces de
Gátova.
Encendido del árbol de Navidad.

Rondalla Raíces de Gátova.
LUNES 24 DICIEMBRE
Visita de Papá Noel.

DOMINGO 23 DICIEMBRE
Tarde de Albas por el las calles del pueblo.

LUNES 31 DICIEMBRE
Celebración de la Nochevieja.

SÁBADO 29 DICIEMBRE
Taller de Manualidades. Organiza la Asociación
Gátova Avanza.
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REDACCIÓ | El segon tinent
d’alcalde i regidor de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de
Vilamarxant, Eliseo Sanz, ha
patit en la matinada del passat
7 de desembre un atac vandàlic
en l'entrada al pàrquing de la
seua residència.
Com ja succeïra fa menys
d’un mes a casa de l'alcalde, Jesús Montesinos, els malfactors
han ruixat amb oli de motor de
cotxe la façana de la casa d'un
membre de la junta de govern.
En esta ocasió, en l'immoble
afectat no solament resideix el
regidor de l'Ajuntament sinó
que també la seua família i altres veïns de Vilamarxant que
res tenen a veure amb la política municipal.
Durant aquesta legislatura,
els diferents membres de l'equip de govern de l'Ajuntament
de Vilamarxant format per
PSPV, Compromís i l’exregidor
de Ciudadanos han hagut de su-
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Garage de la vivenda del segon tinent d’alcalde
portar sabotatges, punxades de
rodes i altres atacs contra els
seus béns materials.
La Policia Local i la Guàrdia
Civil ja són coneixedors de l'esdevingut i han començat les diligències per a tractar de trobar
als culpables d’aquest acte perpetrat per delinqüents.
Des de la corporació munici-

pal han condemnat “qualsevol
acte d'esta índole que busca
amenaçar i tenallar la convivència democràtica de les persones
que residixen a Vilamarxant”.
L’alcalde ha anunciat que
prendrà mesures legals i ha expressat la seua confiança en els
cossos i forces de seguretat per
identificar els autors.
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El Museu de les Ciències inaugura el próxim 13 de diciembre l'exposició interactiva ‘Érase
una vez… la ciència per als
amants dels contes’ que explica
conceptes científics a través de
deu contes populars i descobreix la ciència que hi ha darrere de ‘Pinotxo’, ‘Els tres porquets’, ‘Caputxeta Roja’ o
‘Hansel i Gretel’, entre altres
personatges.
Les primeres peces de l’exposició ja han començat a arribar a
la Ciutat de les Arts i les Ciències i el muntatge començarà a
partir de la setmana que ve.
‘Érase una vez’, que s’ubicarà
en la primera planta del Museu
de les Ciències junt amb l’Espai

dels Xiquets, es desenvolupa en
deu ‘llibres’ gegants de cada una
de les històries i organitzats al
voltant d’un ‘bosc’ central format per 18 ‘arbres’ de més de 4
metres on explorar i escoltar
contes.
L’exposició, recomanada per
a xiquets entre els 4 i els 11 anys,
proposa diverses experiències
interactives entorn d’aquestes
històries tradicionals i inclourà
una zona lúdica per a contacontes, jocs, dibuix i ‘photocall’ temàtic.
Després del seu pas per la Citè de París, el Museu de les
Ciències és el primer museu de
tota Espanya on s’exposa aquesta mostra
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El tancament dels camins municipals serà de caràcter temporal i només s'estableix que es produïsca amb un mes d'antelació a la recollida de la producció. D'aquesta forma, l'Ajuntament de Vilamarxant dóna resposta a una petició expressa dels afectats plantejada en el Consell Agrari.

DIUMENGE 9 DESEMBRE
9.00 hores. Miniolimpíades (competició entre
clubs d’atletisme. Poliesportiu Municipal.
18.30 hores. Teatre. Representació de l’obra
“Teràpia”. Casa de la Cultura.
DIMECRES 12 DESEMBRE
19.00 hores. Taller de poesía. Casa Cultura.
DIMECRES 12 i DIJOUS 13 DESEMBRE
17.30 hores.Audicions de l’escola de la UAMV.
Casa de la Cultura.
DIVENDRES 14 DESEMBRE
18.00 hores. Lliurament premis 32é Concurs de

narrativa en valencià i il·lustració per a escolars.
Casa de la Cultura.
DISSABTE 15 DESEMBRE
9.00 hores. Taller d’anillament d’aus i col·locació
de caixes nius. Centre de visitants P.N.del Túria.
18.30 hores. Teatre “Taronges de Corbera” d’Alberto Martín Manzano. Casa Cultura.
DIMARTS 18 DESEMBRE
18.00 hores. Lliurament de premis del Concurs
de targetes de Nadal. Casa de la Cultura.
DIVENDRES 21 DESEMBRE
19.30 hores. Concert de l’alumnat de la Ron-

dalla de Vilamarxant i del Grup de guitarres del
Conservatori de Silla. Casa de la Cultura.
DISSABTE 22 DESEMBRE
19.00 hores. Concert de Nadal de la Unió Musical i del Grup de danses de Vilamarxant. Pavelló Multiusos de Vilamarxant.
DIUMENGE 23 DESEMBRE
De 10 a 13.30 hores. Mercat solidari. Replaça.
18.00 hores. Concert de Nadal de l’escola de la
Coral Renàixer. Casa de la Cultura.
DILLUNS 24 DESEMBRE
17.00 hores. Concurs de rastreres Inici i final del

recorregut a l’Ajuntament.
DIMECRES 26 DESEMBRE
16.30 hores i 18.30 hores. Cinema per al públic
infantil “Smallfoot”. Casa de la Cultura.
DIJOUS 27 DESEMBRE
17.30 hores. Arreplega de cartes per als Reis
Mags i berenar. Ajuntament de Vilamarxant.
DIMARTS 25 DESEMBRE
10 hores. Ball dels pastorets. Com dicta la tradició, des de la casa de l’alcalde.
DIVENDRES 28 DESEMBRE
19.00 hores. Carrera de Sant Silvestre.
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REDACCIÓ | El ple de l'Ajuntament d'Olocau ha aprovat
per unanimitat el pressupost
municipal per a l’any 2019. Un
pressupost de 3.207.203,20 euros que reflecteix l'interés de l'equip de govern socialista a seguir recuperant el patrimoni
històric cultural, la defensa dels
interessos dels veïns, i sobretot
amb una gran mirada cap al futur, ja que s'han incrementat les
inversions en infraestructures
socials, esportives i educatives
amb la construcció del col·legi.
La partida més significativa
dels comptes serà la construcció
del centre escolar que compta
amb pressupost per part de la
Conselleria d'Educació de
4.089.310,86 euros per als pròxims tres anys.
A més, s'ha contemplat una
partida de 27.000 euros a l'execució dels projectes triats pels
veïns dins dels pressupostos
participatius.

Últim ple de l’Ajuntament d’Olocau.
El consistori d’Olocau aconseguirà el deute zero en 2019 després d'amortitzar el deute que
superava els dos milions d'euros
-1.286,49 euros per veí- en el
2011 malgrat haver rebaixat les
taxes de recollida de brossa i el
tipus d'IBI de les zones urbanes.
Per al 2019 aquesta serà un 3%
menor, la qual cosa mitigarà
l'import de les quotes.

L'alcalde Antonio Ropero, ha
valorat que “s'ha treballat molt
dur per a reposicionar Olocau,
apostant per la regeneració del
casc antic del poble, desenvolupant les zones urbanitzables, recuperant el patrimoni cultural i
natural, apostant pel turisme,
dotant el poble de noves infraestructures esportives i l’inici del nou col·legi”.

La consellera de Vivienda
Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, María José Salvador, y el alcalde de Olocau,
Antonio Ropero, han firmado el
convenio que gestiona las actuaciones del Área de Regeneración y Renovación Urbana
(ARRU) para el año 2018 que
establece una subvención de
700.000 euros de los que el Ministerio de Fomento aporta
413.500 euros y la Generalitat
otros 286.600 euros.
La inversión total para las
obras a realizar al amparo del
ARRU se han cifrado en



1.513.000 euros, de los que
413.500 euros los aporta el Ministerio de Fomento, 286.600
euros corren a cargo de la administración autonómica y el resto
lo financia el Ayuntamiento de
Olocau y los particulares.
El conjunto de las obras contemplan la rehabilitación de 21
viviendas y la renovación de
otras cuatro en la zona de ordenación urbanística A, zona urbanística B y en el ámbito de
protección BIC de la Casa de la
Señoría, incluyendo las obras de
reurbanización de este entorno
protegido.
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Olocau ha expresado con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género Olocau su “máxima repulsa y condena por los asesinatos de las mujeres y niños víctimas” de la violencia machista a
través de las acciones organizadas por Dones de Olocau para la erradicación de esta lacra.

El Show de Mirco
Dissabte 22 de desemebre
Espectacle de màgia i teatre
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La Mancomunitat Camp de
Túria ha iniciat el Programa de
Rehabilitació Psicosocial per a
Malalts Mentals amb la constitució de la Comissió Interdisciplinària que serà l'encarregada
d'impulsar, gestionar i avaluar
la xarxa comarcal de professionals que treballaran directament amb els usuaris, així com
de determinar aquelles persones que seran les beneficiàries
d'aquest servei.
Aquest programa contempla
la imminent entrada en funcionament de dos centres d'atenció
psicosocial dirigida a malalts

mentals crònics a Bétera i Vilamarxant.
Està previst que puguen beneficiar-se d'aquest servei 14
usuaris de tota la comarca en
cadascuna de les localitats.
L'objectiu és oferir un espai
de suport a les persones amb
malaltia mental crònica mitjançant la realització d'activitats
rehabilitadores i estimatives
amb la finalitat de facilitar-los
la seua integració en la societat.
Així mateix, es pretén orientar als familiars dels malalts
mentals per a millorar la convivència.
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La Mancomunitat Camp de
Túria comptarà amb una Unitat
d'Igualtat integrada per un
agent i un promotor d'Igualtat,
subvencionada per la Generalitat Valenciana. Així ho ha anunciat la directora general de l’Institut Valencià dels Dónes i per la
Igualtat de Gènere, Maria Such,
després de la reunió mantinguda en la seu de la Mancomuni-

tat a Llíria amb la presidenta de
la Mancomunitat, Lola Celda, i
alcaldes i regidors dels municipis de la comarca.
En l'actualitat, la comarca del
Camp de Túria compta amb
quatre agents d'igualtat a Llíria,
la Pobla de Vallbona, Bétera i
Riba-roja de Túria, poblacions
totes elles amb més de 20.000
habitants.
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La Mancomunitat Camp de
Túria ha presentat la Carrera
dels Arbres i Castells en el Cub
de les Comarques, en la Marina
de València.
La presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Lola
Celda, ha destacat que la Carrera dels Arbres i Castells “és més
que un esdeveniment esportiu,
és un esdeveniment amb el qual

des de la Mancomunitat i els 17
municipis del Camp de Túria
pretenem donar a conèixer el
nostre patrimoni paisatgístic i
arquitectònic a través d'una de
les pràctiques esportives amb
major auge en l'actualitat, el
running”.
La prova per equips es disputarà el 23 i 24 de febrer amb final a Riba-roja de Túria.
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REDACCIÓ | La Mancomunitat Camp de Túria, a través
del Área de Juventud, está realizando una encuesta online para conocer la opinión y valoración de los jóvenes de entre 12 y
30 años de la comarca sobre la
violencia de género. Esta iniciativa, que surge con motivo de la
celebración del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres,
permitirá realizar una radiografía, tanto en el ámbito municipal como comarcal, sobre esta
problemática.
En su difusión colaboran los
Centros de Información Juvenil
y Espais Joves y los institutos.
Los resultados, que se recogerán en un informe, servirán como punto de partida para orientar las intervenciones y las
acciones de sensibilización que
en materia de igualdad de género se llevarán a cabo dirigidas a
la población juvenil.
Otro de los pilares de las actuaciones impulsadas por la

Mancomunitat en materia de
juventud es el programa de Joves Corresponsals. Los corresponsales juveniles son en la mayoría estudiantes de secundaria,
que colaboran en los Espais y
Casas de Juventud e institutos
de su municipio para facilitar la
comunicación y difusión de actividades entre el Ayuntamiento y la gente joven.
La figura del corresponsal juvenil está activa en San Antonio
de Benagéber, Bétera, la Pobla
de Vallbona, Llíria y Marines, y
está previsto que en breve se
unan Vilamarxant y Riba-roja
de Túria.
Con la finalidad de premiar el
compromiso y la labor que están realizando la juventud, la
Mancomunitat, con la colaboración del IVAJ, ha organizado el
15 y 16 de diciembre la III Trobada Comarcal de Corresponsals Camp de Túria en el albergue Torre d’Alborache y reunirá
40 jóvenes del Camp de Túria y
de la comarca Utiel-Requena.

La Trobada tiene como objetivo fomentar la cohesión y el
conocimiento entre los distintos
grupos de corresponsales. Para
estos días se han organizado talleres encaminados a la mejora
de sus competencias en temas
como el trabajo en grupo, hablar en público, comunicación y
redes sociales y actividades lúdicas y de ocio.
Estas actuaciones se enmarcan en la línea de trabajo que
lleva a cabo la Mancomunitat en
materia de juventud, y que está
reforzada por la apertura de un
Centro de Información Juvenil
comarcal, abierto de 9 a 15 horas de lunes a viernes y la contratación de una técnica de Juventud.
Los jóvenes pueden solicitar
y recibir asesoramiento personalizado y consultar información de actividades de tiempo libre, formación, educación
trabajo, becas, concursos, voluntariado y asociacionismo,
viajes, entre otros temas.



  

 



  
     
La torre Satarenya és una de
les quatre torres de guaita que
protegien el castell de Serra(1).
I serà l'última torre que estudiarem en la nostra secció.
Aquesta torre de guaita es
troba emplaçada a la localitat
de Serra, propera a la carretera
que comunica amb Nàquera i
s'hi accedeix a través del camí
de Vinyetes i el de la Torreta.
Aquesta torre d'origen musulmà és considerada Bé d'interés cultural des del 5 de març
de2003. Encara que no se sap
la seua data de construcció podem dir que es troba entre els
segles VIII i IX, igual que totes
les torres estudiades fins al moment.
Com la resta de torres, ha estat construïda emprant la tècnica del tapial encara que el seu
avançat estat de deteriorament
ha fet que caiguen la major part
d'àrids fins i d'aquesta manera
sembla una maçoneria resolta
amb roig.
La seua planta és quadrada i
els seus laterals són d'aproximadament 6 metres. Els seus
murs perimetrals es troben
molt danyats i presenta despreniment de pedres i ensorrament de murs. No s'aprecia cap
buit per a entrar a l'interior, a
excepció dels murs derruïts, i
això és un indicatiu que l'accés

es realitzava per la planta superior, igual que ocorria en la resta de les torres estudiades.
Ens trobem davant d'una de
les torres que conformaven el
conjunt historicocultural de les
torres guaita del Castell de Serra. Grup de construccions estratègiques que dominaven visualment la Serra Calderona, la
vall del Túria i part de la costa
marítima. Fet que donava capacitat d'anticipació durant les
defenses de l'esmentat castell.
(1)El conjunt defensiu de les 4 torres de guaita el conformen: la Torre
de Ria, la Torre de l'Ermita, la Torre
del Senyor i la Torreta de Santarenya.

Jose
Fornieles
Arquitecte tècnic UPV. Doctor en
arquitectura. Especialitat en Construcció
i materials especials.

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

Alex
Martinez
Arquitecte UPV.
Medalla europea millor projecte final.
Especialitat material i arquitectònica.

   



Recentment, una informació publicada
sobre els sous que perceben els nostres alcaldes, alcaldesses i regidors ha alçat una
considerable polseguera política entre l'opinió pública. Els jornals dels càrrecs públics que treballen als ajuntaments, l'administració més propera al ciutadà, és
sens dubte una de les qüestions més polèmiques entre els ciutadans, no sols pel fet
de cobrar sinó sobretot per les quantitats
que guanyen. Tot i que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
(FVMP) va establir fa uns anys uns barems sobre els sous que poden percebre,
en funció dels habitants dels pobles i la
seua capacitat econòmica, es tracta d'un
tema que no acaba de resoldre's. A més a
més, la crisi econòmica iniciada fa uns
anys va acabar d'adobar la qüestió pel fet
que mentre moltes famílies no poden arribar a final de mes, hi ha polítics que no hi
tenen cap entrebanc per cobrar un sou
que, ells mateixos, s'aproven als respectius plenaris. Recorde que fa anys un ex
alcalde de Sant Antoni de Benaixeve
guanyava més de 30.000 euros anuals, tot
i que es tracta d'un municipi menut, amb
una menor capacitat financera i que feia
poc temps s'havia segregat de Paterna. Per
això, la polèmica s'agreujava més en contraposició amb aquells ajuntaments més
grans, amb més diners i, no obstant això,
amb una menor despesa pública pel que
fa a les remuneracions salarials. A la gent,
a l'opinió pública, en general, el jornal que
guanya un alcalde és sempre massa.
Les dades que ara s'han conegut arran
d'un informe del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública sobre les percepcions dels càrrecs públics locals fixa l'alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany, de
Compromís, com la que més cobra del
Camp de Túria. Nogensmenys, el seu sou
és inferior a les percepcions del seu antecessor al càrrec del Partit Popular. Els
46.759 euros que rep cada any Alemany la

           

situen al capdavant de la comarca i això és
el que més ven davant l'opinió de la gent.
És un sou respectable que, de ben segur,
una majoria dels habitants de Bétera no
guanya. Els sous dels nostres polítics, però, s'han de mirar amb una perspectiva
més ampla i sense cap tipus de prejudicis,
hipocresia social o demagògia barata. La
feina dels càrrecs públics no té cap tipus
d'horari ni de desconnexió al llarg del dia.
Tampoc diferencia entre dies laborals, festius o caps de setmana. Han d'afrontar
tots els problemes i els entrebancs que
sorgeixen cada dia sense cap tipus d'embut i n'han de donar una explicació convincent als seus veïns. Gestionar amb encert els recursos públics és un dels reptes
que té al seu davant un alcalde o un regidor d'Hisenda de qualsevol ajuntament,
més gran o més menut. Tant s'hi val. La
qüestió és oferir uns serveis adients als
seus ciutadans cada any sense haver d'endeutar en excés el municipi. I, la veritat,
és que Alemany ha demostrat en esta legislatura que està preparada, amb escreix,
per portar endavant un repte com eixe. Així ho testimonien els resultats que se'n deriven del nivell d'endeutament municipal
a la comarca publicats pel Ministeri d'Hisenda.
Bétera és, si més no, la que ha tret millors xifres del Camp de Túria. De fet, en
esta legislatura ha estat capaç de deixar a
zero l'endeutament que va rebre com a herència de l'anterior govern. Els 2 milions i
escaig d'euros que hi havia en 2015 com a
deute són part de la història llunyana en
este municipi, un dels més grans de la comarca. Junt a l'Eliana i Riba-roja de Túria figuren com els autèntics privilegiats,
amb unes arques sanejades i amb una salut envejable. No sols es tracta de la feina
dels polítics. Els contribuents hi tenen
molt a dir. Són els qui s'encarreguen de
pagar els impostos i ajudar a pagar, per
tant, els serveis que presta l'ajuntament.



És en eixe context on la capacitat i la vàlua
d'un polític es fa palès. I, en el cas de l'alcaldessa de Bétera, cal jutjar en tota la
seua extensió eixa feina. El sou de la batllessa que amb dolçaina i tabalet s'ha estès
per la comarca és d'allò més rendible -i
absolutament justificat- en el cas d'un
ajuntament que en mitja legislatura ha sabut eliminar de soca-rel el seu deute. No
es tracta sols de jutjar un polític per la
quantitat que percep sinó per la qualitat i
les excel·lències de la seua tasca diària.
Tot i que els números són importants els
resultats finals en marquen la diferència.
El que hi cal ara és continuar el mateix camí. El del seny i el trellat, dos elements tan
nostrats i que, massa a sovint, es bandegen.
La feina parlamentària- Fa uns mesos
vaig parlar en estes mateixes línies sobre
les percepcions econòmiques que reben
actualment els nostres diputats autonòmics. Hi vaig posar èmfasi en aquells casos on el polític de torn ha passat de no
tindre cap tipus d'ingressos econòmics en
la seua etapa anterior a l'entrada efectiva
al Parlament valencià a tindre unes percepcions estratosfèriques, exemples de diputats que han vist duplicat llur salari en
pocs mesos o els casos de polítics que han
fet de llur vocació la seua única forma de
viure perquè no s'han format correctament per accedir a quotes més altes. És
trist, però, i és eixa la realitat que es viu
quotidianament en un dels espais més importants pel que a la sobirania del poble.
Més tard, vaig vore publicat un altre article que té molt a vore amb el treball que
porten a terme els polítics, en este cas al
Congrés dels Diputats. S'hi feia una relació molt completa i desglossada pel que fa
a les intervencions i les iniciatives que els
diputats i diputades, per la circumscripció
provincial, ha fet al llarg de tota la present
legislatura. És un article que se sol fer
molt a sovint, estès a més sobre les admi-

nistracions locals, provincials o autonòmiques, perquè la gent del carrer en siga
coneixedora de primera mà de la seua gestió.
En tots els articles hi ha el cas d'un polític que destaca per sobre de la resta, amb
un nombre de decisions exagerat i que
costa de pair: si això fóra així, la qual cosa
no hem de qüestionar, aleshores no tindria molt temps lliure, és a dir, dedicaria
gran part del dia a treballar en assumptes
públics. Hi ha exemples de polítics que,
fins i tot, han arribat a presentar-hi més
de cinc-centes iniciatives, preguntes o intervencions. Altres quatre-centes i un altre grup entre dos-centes i tres-centes en
total. En l'altra part de la balança hi apareixen els polítics que no arriben ni al centenar de propostes. En els grups polítics
menuts hi ha menys membres i, per tant,
hi ha menys feina a repartir i, per tant, eixos dirigents solen concentrar un nombre
major d'iniciatives. També hi ha diferències pel que fa als partits de la l'oposició o
dels que en formen part de governs. Els
primers solen tindre més intervencions
perquè la seua funció és desgastar l'adversari polític i, per tant, amb més preguntes i iniciatives sembla que llueix més
la seua feina. Contràriament, els partits
que governen tenen sempre menys iniciatives visibles.
Eixes dades em recorden als exàmens
de l'època de la universitat, quan hom
pensava que escriure un major nombre de
fulls en una prova era sinònim d'èxit. Ans
al contrari, moltes votes el professor preferia poquet però ben fet que molt escrit
però sense ordre ni trellat. La feina no es
mesurava pel pes de l'escriptura. Quan he
llegit eixe article sobre la feina dels polítics m'ha vingut el mateix pensament: un
polític pot fer moltes iniciatives i la majoria estèrils per als interessos dels ciutadans. És millor fer les coses ben fetes. Les
quantitats cal foragitar-les.
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