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Antonio Ropero, alcalde de
Olocau
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El alcalde socialista de Olocau
anuncia que volverá a presentarse
en las próximas elecciones municipales en las que aspira a revalidar la mayoría absoluta. 3,6.B%
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PATRICIA GUZMÁN | Tras
dos mayorías absolutas consecutivas -7 concejales de 9-, el socialista Antonio Ropero buscará
de nuevo la confianza de sus vecinos en las urnas el 26 de mayo
para continuar cuatro años más
como alcalde de Olocau. Recién
llegado de Fitur, iniciamos en su
despacho una relajada charla
sobre logros, proyectos, feminismo e inmigración que concluye con una visita a las obras
de la Casa de la Senyoria.
¿Cómo valora la primera
experiencia en la Feria Internacional de Turismo?
La acogida ha sido muy buena. En Fitur hemos presentado
la recreación virtual del Puntal
dels Llops de difícil acceso para
personas con algún tipo de discapacidad. Ahora pueden acceder al yacimiento como era hace
2.500 años antes de Cristo en la
sala de realidad virtual de la Casa de la Senyoria donde se ha recr
reado con personajes
personaj
a es y con
creado
estancias en las que se
puede entrar, ca-

 

minar, subir a la torre y ver el
paisaje. Es un paso más en
nuestro compromiso con el turismo inclusivo. Tenemos otro
proyecto para hacer una ruta accesible en la Fuente de la Salud
pero hay riesgo de desprendimientos y está clausurada desde
hace dos años a expensas de que
se repare. Con esos dos proyectos y las obras en la Casa de la
Senyoria, Olocau será accesible.
El pasado año se vio obligado a derribar el colegio
para garantizar la integridad de alumnos y profesores que hoy están en barracones. ¿En qué punto está
el proyecto del colegio?
El colegio nuevo es una realidad. Se ha dotado de partida
presupuestaria y estamos a expensas de la licitación de las
obras que comenzarán este año.
Estamos deseando tirar los barracones para crear un auditorio
con un coste de 1 millón de euros para dotar
dotar al pueblo de un
espacio donde
donde tengamos un
gran auditor
rio, con un edificio
edifi
f cio
auditorio,
anexo para las
la
as asociaciones.
Cuand
do accedió a la alCuando
c
aldía, Olocau, un puecaldía,
bl
lo de 1.800 vecinos
blo
ttenía
enía un
na deuda de
una

2,2 millones de euros.
¿Cuánto debe ahora cada
vecino?
En Olocau hemos abierto una
nueva etapa, un nuevo ciclo económico a partir del 1 de enero.
Cuando entré me encontré 1,6
millones de euros en facturas en
el cajón, una reclamación de 3
millones por un PAI y 2,2 millones en préstamos. Hemos pagado la deuda en siete años y medio sin subir los impuestos,
bajando tasas y creciendo sin
parar con inversiones millonarias. Los proveedores cobran en
menos de cinco días las facturas. Hemos conseguido superávit y deuda cero cuando decían
que la izquierda no sabía gestionar. Somos una corporación eficaz, responsable y cercana a los
ciudadanos, que a cualquier hora tienen abierta la puerta del
ayuntamiento. Nos reunimos
con los colectivos para escuchar
las propuestas de los vecinos,
por eso pusimos en marcha los
presupuestos participativos que
este año tienen 30.000 euros.
U
na de sus reivi
v ndicacioUna
reivindicaciones es el parqu
q e de bombeparque
ros en La Calderona. ¿Llegará a tiempo para verano?
Acabo de hablar con el director general de Emergencias y esttán
án fi
ffinalizando
naliizando el proyecto para
ssacarlo
acarlo
o a licitación. Es necesario
p
ara L
a Calderona, al igual que
para
La
abrir caminos y espero que an-

tes de que termine la legislatura
se haga. Hemos invertido
800.00 euros en caminos dentro del parque natural.
Era reacio a estar más de
ocho años en el cargo, pero
se vuelve a presentar. ¿Qué
le ha llevado a dar el paso?
Venía de la empresa privada y
ocho años me parecía un tiempo prudencial. Ahora tengo que
rectificar y me doy cuenta de
que los tiempos se eternizan. Ha
sido una decisión que tomé con
todo el equipo de gobierno. Tengo detrás un equipazo comprometido. Desde el alcalde al último edil somos uno más del
pueblo y gobernamos para
quién nos vota y quién no. También la oposición ha trabajado
con nosotros. Todos los presupuestos se han aprobado por
unanimidad y las cosas han salido adelante con consenso. Se ha
acabado la crispación. Todas las
ideologías son respetables.

”

El nuevo colegio es ya
una realidad y en los
terrenos del viejo
centro escolar se
construirá un auditorio
¿Qué le queda por hacer
en los próximos años?
Concluir la rehabilitación de
la Casa de la Senyoria, una casa
pairal única en la comarca, donde estamos con las obras del lagar y la bodega, y la recupeción
de la Torre Pardines que vamos
a empezar por el patio con una
ayuda
a
ay
yuda europea de 90.000 euros.
Hemos solicitado el 1% cultural
de Fomento para acometer el
resto del proyecto que son
700.000 euros. Cuando acabe-

mos redactaremos una ordenanza de uso para visitas guiadas de viernes a domingo. Tenemos en proyecto el plan director
del Castillo del Real dentro de la
Ruta del Cid, y la Penyeta Roja.
La gran cuestión pendiente es la
del transporte en la comarca.
En estos últimos años se
ha dado un impulso a las
instalaciones deportivas.
En 2011 había un frontón, una
pista de fútbol sala y un campo
de tierra. Ahora tenemos un
campo FIFA 5 estrellas, dos pista de pádel, la piscina reformada, un campo de césped artificial en la Lloma y hemos abierto
a todos los vecinos el polideportivo de Pedralvilla.
¿De qué se siente más orgulloso?
Los servicios sociales han funcionado como un reloj porque
por encima de cualquier infraestructura están las personas.
Hemos priorizado el centro social para los mayores, el colegio
y las ayudas a la rehabilitación
de viviendas.
Olocau es el primer pueblo ‘feminista’ de la Comunitat Valenciana.
No es decir solo soy pueblo feminista, es hacer un plan de
igualdad, es tener una asociación como Dones de Olocau. No
hemos tenido casos de violencia
de género pero estamos comprometidos en esta lucha.
También es un pueblo
acogedor, pese a no llegar a
los 2.000 vecinos conviven
25 nacionalidades.
La inmigración no es un problema es la salvación de Europa.
Hay una buena convivencia.
Queremos una sociedad abierta,
a ierta,
ab
igualitaria. Cada vez estamos
perdiendo más libertad. Cuando
gané en 2011 dije
dij
i e que la reconquista de la izquierda empieza
por Olocau y La Calderona. El
reto es que la izquierda se una,
no porque se una, sino por los
retos de la izquierda: la igualdad, la diversidad. Solo la izquierda es capaz de mantenerr
eso. Perderlo no cuesta nada.
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P. G. | La Fira Internacional
de Turisme (Fitur) ha estat el
marc triat per l'Ajuntament de
Riba-roja per a presentar la
nova proposta turística com a
municipi inclòs en la Ruta de la
Seda. El paquet turístic inclou
una visita, amb sortida des de
València, a una zona de moreres, la recreació de la producció de cucs a la Casa del Moliner, i un recorregut per la
fàbrica Sederias Gironés, dirigida pel mestre seder Manuel
Gironés Roca. L'activitat també inclou la degustació de l'arròs de les riberes del Túria o el
menú visigot, per un preu total
de 50 euros.
A l'acte de presentació a Madrid, el regidor de Turisme i
Patrimoni, José Ángel Hernández, ha destacat la importància
de l'auge de la seda en el municipi de Camp de Túria a partir
de l’any 1795 amb la suspensió
del cultiu de l'arròs. “La cria de
cucs i el desenvolupament del
cultiu de la morera va ser clau”,

Presentació de la Ruta de la Seda a Fitur.
assegurà l'edil. A mitjan segle
XIX, la producció de fils de seda va sofrir les conseqüències
d'una epidèmia de pebrina i la
industrialització de l'activitat,
la qual cosa va suposar la desaparició d'aquesta. Així i tot,
Riba-roja ha sabut conservar el
seu potencial com a municipi
vinculat al cultiu de la morera,
la cria de cucs i la filatura.
L'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha recordat la im-

portància d'aquest ofici al qual
estaven vinculats 270 veïns del
municipi i ha remarcat que
aquest nou producte turístic se
suma a altres atractius com el
Parc Natural del Túria, els jaciments arqueològics de Pla de
Nadal i València la Vella o el
patrimoni arquitectònic, artístic i cultural, amb el Espai
d´Art Contemporani (ECA) al
Castell de Riba-roja com a referent.
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Més de mig centenar de persones de totes les edats han participat activament en la gran Festa de
l'Arbre celebrada el passat 2 de febrer en l'àrea recreativa del Túria al costat dels tècnics d' EcoRiba i
del Parc Natural i la Coordinadora Bosques Turia amb la plantació de diferents espècies de ribera.
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DOMINGO 10 FEBRERO
16.30 y 19.30 horas. Cine 'El
regreso de Mary Poppins'.
Auditorio Municipal.

VIERNES 8 FEBRERO
VIERNES 15 FEBRERO
22.30 horas. Cine 'El vicio del 22.45 horas. Cine 'Tiempo
poder'. Auditorio Municipal.
después'. Auditorio Municipal.
SÁBADO 9 FEBRERO
22.30 horas. Cine 'El vicio del SÁBADO 16 FEBRERO
poder'. Auditorio Municipal.
20 horas. Sinfonía Titán de Ciclo Hamonie. Auditorio MuniSÁBADO 9, 16 Y 23 FEBRERO
cipal. Venta de entradas en la
11 horas. Visita guiada 'Ruta taquilla.
urbana del agua'. Desde la 22.45 horas. Cine 'Tiempo
Tourist Info.
después'. Auditorio Municipal

ta per a eines, una pèrgola, dos
bancs de pícnic i dos compostadores.
La iniciativa municipal pretén
estendre's al màxim de terreny
públic, al voltant de 10.000 metres quadrats segons la demanda. En cadascuna de les zones
del terme municipal es destinarà un 50% dels horts a particulars, un altre 30% a aturats o
amb el risc d'exclusió social, un
10% per als col•legis i, finalment, el restant 10 per cent per
a les associacions municipals.
S'exigirà el requisit de ser resident a Riba-roja, estar empadronat al municipi un mínim
d'un any i es tindrà en compte
la proximitat dels horts a l'habitatge dels demandants.
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L'Ajuntament de Riba-roja
disposarà al març dels primers
deu horts urbans al Residencial
La Reva, d'un total de 30, que es
destinaran a la integració de
persones majors, joves en edat
escolar i altres col•lectius, a través de l'agricultura.
Cada hort tindrà una dimensió de 25x20 metres i disposaran de presa d'aigua, clos perimetral i una porta d'accés
individual. A més la zona de cultiu tindrà fàcil accés i una zona
d'aparcament pròxima per a
afavorir als concessionaris que
puguen descarregar els materials per al seu treball.
Estaran dividits en quatre zones i s'habilitarà un espai comú
en el qual s'instal•larà una case-

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja -PSPV,
Compromís y EU- ha denunciado
que las empresas vinculadas a la
familia de la portavoz del PP, María José Ruiz, facturaron hasta
14.567 euros entre 2003 y 2015 en
departamentos del consistorio.
Estas cifras son la respuesta a las
acusaciones de la popular en las
que aseguraba que el concejal de
Promoción Económica, Rafael
Folgado, de Compromís, había resultado beneficiado por la nueva línea de subvenciones para la compra de bicis en un comercio del que
se desvinculó en 2017.

de Riba-roja de Túria.
DOMINGO 17 FEBRERO
19 horas. Ópera 'Madama
Butterfly' de Giacomo Puccini
. Auditorio Municipal. Venta
de entradas en la taquilla.
SÁBADO 23 Y DOMINGO 24
X Carrera de los Árboles y
Castillos. Cierre inscripciones: lunes 18 de febrero.
SÁBADO 2 MARZO
11 horas. Visita guiada 'Descubre el Castillo y sus Museos'. Desde la Tourist Info.

El ejecutivo local ha subrayado,
en cambio, que las arcas públicas
fueron “generosas” con las empresas vinculadas a la familia de Ruiz
hasta el punto que contrataron con
ellas directamente a lo largo de los
últimos 12años de mandato de los
populares en diversas áreas de
gestión municipal. Una empresa
ligada a la familia facturó sin ningún tipo de contrato y de forma directa hasta 14.567’euros por reparación de maquinaria, suministro
de materiales y productos destinados a instalaciones municipales o
venta de máquina en diversos departamentos del ayuntamiento.




La música ha sido considerada lenguaje universal a lo largo
de la historia y utilizada por todos los pueblos como lenguaje
simbólico para comunicarse y
expresarse. Por eso, no es casualidad, que en la actualidad
sea utilizada como terapia de
estimulación en diversidad de
ámbitos, ya que su poder de influencia en las emociones, permite aplicarla en un abanico
muy amplio de intervenciones
psicológicas.
Sin duda, la música, como recurso terapéutico forma parte
de los programas de intervención de la tercera edad. Y
en especial se ha demostrado
su utilidad en el campo de las
demencias, ya que se han
conseguido efectos positivos a
nivel físico, cognitivo y psicológico para los pacientes que padecen enfermedades neurodegenerativas.
Esta técnica es innovadora,
ya que por sus características
no verbales puede ser usada en
todas las fases del tratamiento
de las personas con demencia aunque haya un gran deterioro
cognitivo-, debido a que las
respuestas ante la música se
mantienen hasta los estadios
más avanzados de la enfermedad, por la gran conectividad
que tiene con las emociones; y
es que la memoria emocional es la última que desaparece en este tipo de pacientes.
Una de las importantes cualidades de la música es su fle-

LOS PROFESIONALES
DE SAVIA HABLAN
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xibilidad. La música puede
ser usada de manera activa, fomentando la participación directa de los pacientes, por
ejemplo, tocando instrumentos
o cantando. O pasiva, utilizando técnicas receptivas, que requieren, menor participación,
como sería escucharla. También puede ser utilizada de manera grupal, potenciando su
función socializadora. O individual, explorando la propia creatividad y expresión personal.
¿Pero, en qué aspectos puede
favorecer la música a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer?
La musicoterapia es capaz de
influir en los factores implicados en la cognición de los pacientes con Alzheimer, como
método de contacto con la realidad, así como estimulando las
capacidades cognitivas como la
atención, la memoria o el lenguaje. Esto es debido a que la
información presentada en formato de canción facilita la retención y recuerdo de la información.
Al mismo tiempo, la utilización de recursos musicales favorece a estabilizar sus emociones, que en algunas fases de la
enfermedad se caracterizan por
ser muy lábiles, reduciendo las
alteraciones conductuales que
aparecen más frecuentemente
en este tipo de pacientes, la ansiedad y la agitación principalmente. Pero también, la depresión, el miedo, los delirios y las

alucinaciones, y que llegan a
producir frustración al paciente y a sus familiares.
Del mismo modo, al aplicar
la intervención grupal se potencia la interacción entre sus
participantes, fomentando la
comunicación y habilidades sociales. Además, la utilización de la música permite
incluir dentro de la intervención a familiares, cuidadores o
voluntarios, organizando actividades intergeneracionales
que aumenten la socialización
y la comunicación efectiva con
su entorno más directo.
Asimismo, es normal que, si
desde esta disciplina se pueden
ver resultados positivos en los
pacientes con Alzheimer en aspectos cognitivos, emocionales
y sociales, también puedan verse desarrollados aspectos psicológicos como el aprendizaje, que pueda incrementar la
autoestima y el autoconcepto y
en definitiva favorezca su autonomía personal.
A pesar de que queda camino
aún por recorrer para mejorar
los programas, adaptarlos a
nuestros residentes y a sus necesidades, podemos afirmar
que la musicoterapia es una intervención que ha llegado para
quedarse y quizás, establecerse
como una alternativa eficaz a
determinados
tratamientos
farmacológicos actuales que no
han demostrado hasta el momento que puedan abordar el
Alzheimer desde una perspectiva global.
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REDACCIÓ | Centenars de

persones van eixir al carrer en
la concentració convocada a
Bétera per la Plataforma per la
Dignitat del Llaurador en defensa del sector citrícola. La localitat se sumava axí a les protestes de 64 municipis per a
exigir la paralització del pacte
comercial amb Sud-àfrica.
L’alcaldessa, Cristina Alemany, i la regidora d’Agricultura, Cristina Ballestero, van
llegir el manifest. “La citricultura de la Comunitat Valenciana en general està travessant la
pitjor campanya de les últimes
dècades. Aquesta situació afecta també la pèrdua de rendibilitat dels productors de cítrics i
la competitivitat d’un sector
clau per als nostres pobles”.
Van reclamar modificar l’acord signat per la UE amb Sudàfrica i amb altres cinc països
de l’Àfrica meridional i exigir la
màxima cautela, control i inspecció fitosanitària per a evitar
l’entrada de plagues i malalties. A més van sol•licitar garantir els drets dels productors

Veïns a la concentració convocada a Bétera.
agraris i implementar les ajudes directes als citricultors que
s’han vist afectats en aquesta
campanya. “Tots tenim un
camp i donem de menjar al que
ve a collir, a qui ve amb el camió, al dels calaixos, a les dones del magatzem…, però nosaltres no recollim res i et toca
pagar de la teua butxaca, no
traiem prou i haurem de tancar
l'aixeta. Demanem als polítics
que solucionen aquest problema”, va explicar Manolo González de la Comunitat de Re-

gants del Canal.
Bruno Navarro, de la Cooperativa de Bétera, va demanar
als assistents que estengueren
el conflicte i assistiren a les
properes mobilitzacions, “no
és només cosa de l’agricultor,
afecta molta gent, va contra un
sistema de vida, una organització del territori i una manera
de viure. Hi ha molta gent que
depén de les taronges que cultivem, si ens cansem o ens ho
posen impossible el mal serà
molt gran i de difícil solució”.
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Agents de la Policia adscrits a
la UDEF han detingut en l'operació Flotador una persona a
Bétera i a d'altres set a València,
Sagunt, Torrefarrera i a Archena, per la seua presumpta participació en delictes de prevaricació administrativa, falsedat
documental i malversació de cabals públics.
La investigació deriva d'unes
presumptes irregularitats en el

concurs convocat per l'Ajuntament de Sagunt per a la selecció
d'un soci privat en la constitució en 2009 de la societat mixta
Aigües de Sagunt els socis de la
qual són l'Ajuntament de Sagunt i Aigües de València per a
la gestió del cicle integral de l'aigua.
La quantitat presumptament
malversada podria ascendir a
24 milions d'euros.
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L'Ajuntament de Bétera ha celebrat un ple extraordinari en
què van prendre possessió del
seu càrrec dos nous regidors. Alfonso Salvador Ramírez del partit Mas Camarena-CUBE ocuparà a partir d'ara el lloc d'Amparo
Ballester qui va deixar l'acta per

qüestions laborals i Jose Ángel
Blay del PP que va prendre possessió de la seua acta de regidor
en l’Ajuntament en sustitució de
l’exalcalde del Partit Popular
Germán Cotanda, que va dimitir
tras 20 anys desenvolupant funcions al consistori.
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L'Albereda va acollir ‘Correm per tu José David’, organitzada per la Unitat Militar d'Emergències i
l'Associació Units Contra el DIGP per a recaptar fons per a la investigació d'aquest tipus de càncer infantil que el 2017 va posar fi a la vida del fill de José Manuel Marco i Yéssica Velasco, militars de la UME.
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Guardiola.

DIUMENGE 24 FEBRER
12
hores.
Taller
de
xxx
DIUMENGE 10 FEBRER
manualitats ‘Titelles’. Casa
12
hores.
Contacontes Nebot.
‘Contes ecològics’. Josefa
Guardiola.
DIVENDRES 1 MARÇ
17.30 hores. Cercavila de
DE L'11 AL 15 FEBRER
Carnestoltes.
Des
de
18 a 19:30 hores. Exposició Passeig Albereda.
‘XXCientífiques’. En l’antic
Ajuntament.
DISSABTE 2 MARÇ
18
hores.
Inauguració
DIUMENGE 17 DE FEBRER
Exposició del Ninot. Fins al
12 hores. Titelles ‘Històries 13 de març de 17 a 21 hores
de
ratolins’.
Josefa en l’antic Ajuntament.
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La presidenta de la Mancomunitat, Lola Celda, acompanyada per la regidora de Drets
Socials de l’Ajuntament de Bétera, Raquel Puig, la tècnica d’aquest consistori i tècnics de la
Mancomunitat, es van reunir
amb els primers quatre usuaris
del Programa de Salut Mental
comarcal que es desenvolupa a
Casa Nebot a l’espera que acaben d'acondicionar les antigues
escoletes on s’aniran incoporant
a poc a poc la resta dels alum-

nes fins a un total de 14 persones que arribaran derivats per
la Unitat de Salud Mental.
“La reunió amb els usuaris i
els seus familiars va ser molt
agradable i va servir perquè conegueren els treballadors que
estaran amb ells. A més els informàrem de quin serà l'horari
i algunes de les activitats que realitzaran a diari”, segons Puig.
Es preveu que la nova seu estiga en marxa a mitjan mes de
febrer.
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P. G. | La Conselleria d’Obres Públiques ha iniciat les
obres per a millorar els accessos a l'Eliana a l'entorn de l'avinguda Camp de Túria i els
carrers Tuéjar i Vereda. En esta primera fase, es dotarà d'un
nou carril ciclo-vianant que
creuarà el pont que travessa la
CV-35, permetent connectar
l'Eliana amb Montesano (Sant
Antoni), amb la major seguretat per a vianants i ciclistes. Així mateix, s'implementaran
mesures per a reduir l'excés de
velocitat en esta zona.
Esta acció anirà acompanyada de millores quant a la il·luminació, amb la instal·lació de
noves lluminàries, i la calçada,
generant nous encreuaments
per a vianants, substituint barreres per altres més segures o
mitjançant l'adaptació de rasants. Paral·lelament, també es
milloraran els carrils ciclo-vianants existents, generant una
xarxa que connecte totes les
parades d'autobús, que es fa-

%$% !

Pont sobre l’autovia CV35 en l’entrada a l’Eliana.
ran accesibles, situades al carrer Tuéjar, l'avinguda Camp
de Túria i la CV-35.
L’alcalde, Salva Torrent, s'ha
mostrat satisfet amb l'inici
d’estes obres i ha recordat que
“des que vaig arribar a l'alcaldia en 2015, la meua primera
petició va ser l'encés dels fanals
en els accessos a l'Eliana per la
CV-35 i ho van fer ràpidament.
Seguidament, ens reunim per a
plantejar unes millores en els
accessos d'entrada i eixida a la

CV-35 i ja estan començant a
complir-los o, ja s'han complit,
com els canvis introduïts en
l'eixida a l'autovia pel col·egi
Helios”.
El primer edil socialista ha
remarcat que les pròximes millores, de major envergadura,
que la conselleria executarà
són l’actuació sobre el carril de
desacceleració en l'eixida 16
d'entrada a l'Eliana –rotonda
de Decathlon- o la instal·lació
de pantalles acústiques.
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L’Oceanogràfic ha sigut l’escenari de la presentació de la nova edició de la Mostra Internacional de
Cinema Educatiu (MICE), que se celebrarà del 7 al 23 de febrer. L’Eliana n’és seu des del 2106 i enguany el programa inclou projeccions i activitats amb alumnes del centres educatius de la localitat.
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DIUMENGE 10 FEBRER
18 hores. Cineforum ‘Las dos inglesas y el amor’. C. Sociocultural.
DIMECRES 13 FEBRER
18.30 hores. Fòrum clàssic ‘Pinki’.
Centre Sociocultural.
DIJOUS 14 FEBRER
17.45 hores. Contacontes amb Mayú i els seus amics Especial Dia de
Sant Valentí. Biblioteca Municipal.
DIVENDRES 15 FEBRER
19 hores. Trobada literària

Isabel-Clara Simó. Centre Sociocultural.
DISSABTE 16 FEBRER
19.30 hores. Concert Viola Oppression. Casa de la Música.
DIUMENGE 17 FEBRER
18 hores. Cineforum ‘El último tango en París’. Centre Sociocultural.
DIMECRES 20 FEBRER
18.30 hores. Fòrum clàssic ‘El forastero’. Centre Sociocultural.
DIJOUS 21 FEBRER
19 hores. Exposició ‘Narraciones
extraordinarias’ de Edgar Allan
Poe.
Fins l’1 de març. Centre Sociocultural.

Ja ha entrat en funcionament
el punt de recàrrega per a vehicles elèctrics instal·lat en l'aparcament del Centre Sociocultural
de l'Eliana que disposa de dues
preses de connexió.
Qualsevol conductor pot utilitzar-lo de forma gratuïta després de descarregar-se en un telèfon intel·ligent una aplicació
anomenada Electromaps per a
desbloquejar el punt de recàrrega i saber a més si està actiu.
L'empresa
adjudicatària
Energetia mantindrà i gestionarà la instal·lació per a l'Ajuntament de l’Eliana durant un pe-

riode de dos anys, realitzarà estadístiques d'ús i consum i resoldrà les incidències incloent
assistència telefònica a l'usuari.
La instal·lació ha suposat una
inversió de 7.160 euros, finançats a través d'una subvenció de
l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) i
del pressupost municipal.
El temps de recàrrega depèn
de la capacitat de la bateria del
vehicle i les seues característiques. Un Renault ZOE-40, per
exemple, en aquesta estació pot
carregar el 80 per cent en hora i
mitja, segons l’empresa.
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Des de el passat 4 de febrer,
l'Eliana compta amb una nova
infraestructura dedicada en exclusiva a la prestació dels serveis socials. El Centre de Benestar Social se situa al carrer Félix
Rodríguez de la Fuente, 4 (antic
Correus). Aquesta dependència,
que consta de dues plantes, albergarà l'atenció a la dependència, a les víctimes de violència
de gènere i/o domèstica, el servei d'ajuda domiciliària, a malalts mentals, a menors en risc,
discapacitats, prevenció de la
drogodependència, activitats
comunitàries, la tramitació de
les targetes d'estacionament a
persones amb mobilitat reduïda, banc d'aliments, pobresa
energètica, la tramitació de la
renda valenciana d'inclusió o

DIVENDRES 22 FEBRER
19 hores. Presentació del llibre ‘El
hijo de la luna’ de Emiliano Cerrato
Díaz. Centre Sociocultural de l’Eliana.
DIUMENGE 24 FEBRER
18 hores. Llibres en pantalla
‘La ladrona de libros’. Centre Sociocultural.
DIMECRES 27 FEBRER
18.30 hores. Fòrum clàssic ‘Confidencias de medianoche’. Centre
Sociocultural.
DIJOUS 28 FEBRER
19 hores. Presentació llibre ‘Fue en
Russafa’, años 40. Relatos de infancia de Víctor Iñúrria. Centre Sociocultural.

prestacions econòmiques individuals, entre altres serveis.
La reforma ha tingut un cost
de 52.000 euros cofinançat per
la Diputació de València i l'Ajuntament de l'Eliana.
L'obertura d'aquest espai és,
segons l'alcalde Salva Torrent,
una mostra dels objectius de la
corporació: “invertir en benestar social i millorar l'atenció als
nostres veïns”.
El nou espai atendrà el públic
de dilluns a divendres de 8.30 i
les 14 hores.
Amb aquest trasllat, l'àrea de
serveis socials allibera el seu espai en el Centre Sociocultural
que serà destinat a altres activitats formatives i culturals pròpies de les àrees d'educació,
ocupació o cultura.









  

  

   
 

  
El centro comercial El Osito de
l’Eliana ha preparado los mejores
regalos con los que sorprender a
tu pareja el día 14 de febrero, San
Valentín.
Moda,
calzado,
complementos, perfumes, joyas,
tratamientos
estéticos
o
equipamientos deportivos, son
algunas de las opciones para
celebrar el Día de los enamorados.
Además, los establecimientos
comerciales
de
la
Ciudad
Comercial El Osito apuran el
periodo de Rebajas de invierno
con descuentos de hasta el 70%
para que sus clientes encuentren
las prendas de esta temporada a
los mejores precios. Este mes de
febrero, todos aquellos que
acudan al centro comercial y de
ocio de referencia de la comarca
para
hacer
sus
compras
encontrarán todo lo necesario
para celebrar el Carnaval, una
fiesta ya asentada en los
municipios de Camp de Túria.

CONSULTA LAS NOVEDADES DE
LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO
ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

Multitudinàries festes de
Sant Antoni de l’Eliana amb
un espectacular correfoc
El berenar amb xocolata per a 4.000 persones
tancà les festes de Sant Antoni de l’Eliana. A
més de la benedicció dels animals, ha destacat
la cercavila amb el Gegant, la Geganta i els
Nanos de l’associació folklòrica La
Llauradora. Però, el major èxit va ser
l’espectacular correfoc dels dimonis. Una
exhibició de llum, color i creativitat de la
Penya del Coet. 3.000 plats de Fesolà o 4.000
panets repartits en la benedicció són xifres
que parlen de l’èxit de la festa.

VISITA LA GALERÍA
FOTOGRÀFICA
DE SANT ANTONI
EN L’ELIANA
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REDACCIÓ | El Centre d’Atenció Primerenca de la Pobla
de Vallbona acollirà 110 usuaris amb problemes de desenvolupament infantil com Síndrome de Down, paràlisi cerebral,
retards psicomotors, trastorns
en el llenguatge, o trastorn
d’espectre autista. Aquest ha
estat el compromís del director
general de Diversitat Funcional, Antonio Raya, per ampliar
el Centre d’Atenció Primerenca davant la regidora de l’àrea
de Dependència, Beatriu Palmero.
El Centre d’Atenció Primerenca, que atén infants de 0 a 6
anys tant de manera preventiva com assistencial, ha passat
dels 37 usuaris l’any 2015 a
atendre 88 xiquets en l’actualitat, 75 en atenció directa i 13
en seguiment. Amb aquest
compromís, l’atenció primerenca passarà als 110 usuaris,
el que triplicarà l’atenció des
de l’inici de la legislatura.

Sala d’estimulació multisensorial.
L’ampliació de places no necessita d’ampliació d’infraestructures ja que s’aconseguirà
amb una ampliació d’horari
d’atenció del centre que es realitzarà de 9 a 18 hores i remodelació dels torns, el que permetrà un ús més eficient de les
instal·lacions.
La regidora de Dependència
del consistori poblà ha assegu-

rat que aquesta ampliació del
nombre de plaçes del centre
per als xiquets, així com la creació del centre ocupacional
‘Trencadís’ per a persones
adultes amb diversitat funcional “és una mostra de l’aposta
que l’actual govern de la Pobla
de Vallbona està fent per complir el compromís de l’atenció
a les persones”.
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Els actes de les festes patronals en honor a Sant Sebastià que s'han celebrat del 10 al 27 de gener han
deixat imatges espectaculars com el passacarrer a càrrec de la Nova Muixeranga d’Algemesí, la mascletà de Coeters Drac, el castell de focs artificials i la processó que han reunit a centenars de veïns.
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DISSABTE 9 DE FEBRER
Excursió: Xàtiva, Ciutat de Socarrats.
18 hores. Presentació de la Falla Josep
Antoni. Auditori Casa Cultura
18.30 hores. Inauguració exposició ‘Paisatges’ escola de Pintura Arts Masià. Casa de la Cultura.
22.30 hores. Cinema 'Rey de ladrones'.
Auditori Casa de la Cultura.

DIJOUS 14 DE FEBRER
17.30 hores. Bebeteca. Oficina Municipal.
18.30 hores. Club de Lectura.
DIVENDRES 15 DE FEBRER
21 hotes. Lliurament Premis Igualtat.
Centre Social.
DISSABTE 16 DE FEBRER
18 hores. Presentació de la Falla Mas de
Tous. Auditori Casa de la Cultura.
22.30 hores. Cinema 'Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald'. Auditori Casa de la Cultura.
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El ple de l’Ajuntament de la
Pobla de Vallbona ha aprovat,
amb el vot a favor de l’equip de
govern -Compromís, PSPV, Esquerra Unida i Cupo- i de Ciudadanos, i l’abstenció del Partit
Popular, el reglament del nou
centre ocupacional ‘Trencadís’,
que s’inaugurará el pròxim 21
de febrer i que servirà perquè
36 persones de la localitat amb
diversitat funcional que han finalitzat el sistema educatiu
obligatori puguen gaudir d’un
espai per a treballar, rebre una
atenció personalitzada i evitar
la seua exclusió social.
Actualment hi ha nou persones de la Pobla de Vallbona que
acudeixen al Centre Ocupacional de Riba-roja de Túria que
depén de la Mancomunitat del
Camp de Túria i tres que s’han
de desplaçar fins al Centre Ocupacional de Llíria. Així mateix,
hi ha persones en llista d’espera
perquè no tenen els recursos

necessaris per a ser ateses. Amb
l’apertura de ‘Trencadís’, “podem garantir que totes les persones que actualment han de
desplaçar-se podran ser ateses a
la Pobla”, ha explicat la regidora, Beatriu Palmero, responsable de l'àrea de Diversitat Funcional.
Els 36 usuaris estaràn repartits en quatre aules. En el nou
reglament queda establit que
s’oferiran aquests serveis, de
forma gratuïta, de dilluns a divendres, en horari de 9 del matí a cinc de la vesprada.
El nou centre comptarà amb
quatre aules quatre monitors,
un psicòleg i un fisioterapeuta.
El servei es licitarà, perquè no
pot prestar-se amb treballadors
de l’Ajuntament, segons va afegir la regidora de Compromís,
qui ha agraït la col·laboració
amb el personal del centre d’eduació especial ‘Verge de l’Esperança’, a Xest.
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La portavoz del PP, Mari Carmen Contelles, ha acusado al
equipo de Gobierno de “despreciar sistemáticamente a los vecinos castellanohablantes. El último caso es la publicación en la
web municipal de la agenda de
actos de la fiesta en honor a San
Sebastián plagada de incorrecciones en su versión en castellano” con expresiones como tradicional ‘bajó’ del Santo, ‘Volvió
del Santo’ o tradicional ‘abrochó’ de las fiestas.
Para los populares no se trata
de un error puntual, sino de
“una prueba más de la dejadez
y la falta de interés que tiene
Compromís en la publicación
en castellano de la información
municipal”. “El sectarismo ideológico nacionalista de Josep
Vicent Garcia, con el benepláci-

18.30 hores. Taller d'escriptura creativa.
Oficina Municipal.
DIJOUS 21 DE FEBRER
17.30 hores. Bebeteca. Oficina Municipal.
DIVENDRES 22 DE FEBRER
19.30 hores. Presentació llibre ‘XI Jornades d’Història Local de La Pobla de Vallbona’. La Casa Gran.
21.30 hores. Café teatre ‘Una Bala Perduda’. Centre Social.

DIUMENGE 10 FEBRER
19 hores. Cinema 'Rey de ladrones'. Auditori Casa de la Cultura.

DIUMENGE 17 DE FEBRER
9 hores. II Egyptian Race. Poliesportiu.
19 hores. Cinema 'Animales fantásticos:
los crímenes de Grindelwald'. Auditori
Casa de la Cultura.

DISSABTE 23 DE FEBRER
18.30 hores. ‘Hansel i Gretel’ de Agora
Teatre. Auditori Casa de la Cultura.
19.30 horas. Inauguració exposició ‘Àfrica, etnografIes en un minut’. Casa Gran.
22.30 hores. Cinema 'Durante la tormenta'. Auditori Casa de la Cultura.

DIMARTS 12 DE FEBRER
17.30 hores. Conte en anglés: 'The smartest giant in a town'. Oficina Municipal.

DIMARTS 19 DE FEBRER
17.30 hores. Conte en valencià 'Contes
d’estima i afecte'. Oficina Municipal.

DEL 23 DE FEBRER AL 16 MARÇ
Exposició ‘Àfrica, etnografIes en un minut’. La Casa Gran.

to de sus socios, menosprecia
por enésima vez a una de las dos
lenguas cooficiales, tratando a
los vecinos castellanohablantes
como poblanos de segunda categoría”, según Contelles.
El Ayuntamiento apunta que
es un error del traductor automático y de la revisión posterior
en la que no se han detectado.
La concejal de Cultura, Beatriu
Palmero, ha declarado que en
esta legislatura sí que se respetan los derechos lingüísticos de
todos los vecinos, sean valenciano o castellanoparlantes, no
como en las anteriores en las
que se hacía de menos a los valencianohablantes de manera
sistemática. “Sorprende que la
única oposición que haga el PP
sea a un error de traductor automático”, ha declarado la edil.

DIUMENGE 24 DE FEBRER
Senderisme: Cova negra de Xàtiva.
10.30 hores. X Carrera dels arbres i castells Camp de Túria. Plaça Vicente Alba.
d’11 a 20 h. 'Beer winter' Fira cervesa artesanal. Parc Benjamín March Civera.
18.30 hores. Presentació ‘Encara no és
tard: claus per entendre i aturar el canvi
climàtic’, Andreu Escrivà. La Casa Gran.
19 hores. Cinema 'Durante la tormenta'.
Auditori Casa de la Cultura.
DIMARTS 26 FEBRER
17.30 hores. Conte en anglés: 'The grufalo'. Oficina Municipal.
DIMECRES 27 FEBRER
19 hores. Consell per la Igualtat. Saló de
Plens.
DIJOUS 28 FEBRER
17 hores. Torneig de Hoquei d’aire. Llar
Jove.
17.30 hores. Bebeteca. Oficina Municipal.
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L'actual alcalde de l'Eliana,
Salva Torrent, optarà a la reelecció al càrrec en els pròxims comicis del 26 de maig encapçalant
la llista electoral del PSPV.
El primer edil va presentar la
seva candidatura en el bar Torrent, en el mateix escenari que
fa quatre anys, davant desenes
de militants i simpatitzants del
PSPV i abrigallat per la secretària general del PSPV de la província, Mercedes Caballero.
El candidat socialista ‘va debutar’ en les llistes del PSPV com
a independent el 2015 i quatre
anys després va justificar que
“no podia dir que no perquè una
legislatura és poc temps per a fer
tot el que volem”.

Després d'aquests quatre anys,
va reconéixer que “tinc la força i
la il·lusió que tenia, però amb
més experiència i va valorar l'experiència com “un plaer i un honor”, malgrat que, va reiterar, no
està sent una legislatura fàcil: ha
tingut dos socis de govern -la
primera meitat amb Esquerra
Unida i la segona amb Compromís-.
Entre els temes pendents
aquesta legislatura, va citar la
planta desnitrificadora, l'obertura de la qual és “immediata”, la
finalització del polígon industrial, l'ampliació de l'edifici consistorial, de la biblioteca municipal i la recuperació del projecte
del barranc de Mandor.

Gaspar, Civera y Berenguer, en la reunión.
to presupuestario y en los tribunales de la mano del PP.
A preguntas de la portavoz
popular, Reme Mazzolari, en el
pleno posterior a la reunión,
Civera reconoció que no se había llegado a ningún acuerdo y
planteó tres posibles escenarios. El primero pasa por la renovación del convenio, el se-

gundo por la firma de un nuevo convenio ampliado, de forma que financiara el 100% de
la obra que asciende a 1,7 millones y apuntó una tercera vía
que sería la cesión del edificio
de propiedad municipal a la
administración provincial, dejando el centro de menores sobre la mesa de la Diputació.
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El que se postulara como candidato del PSPV a la alcaldía de
Benaguasil, Vicente Valls, se ha
dado de baja del Partido Socialista como militante a cuatro
meses de las elecciones para
constituir una nueva formación
bautizada como ‘Millorem Benaguasil’ que concurrirá a los
próximos comicios municipales
del 26 de mayo.
Desde el nuevo partido político local afirman que surge desde la idea de trabajar en las políticas municipales “que son las
que tienen una mayor repercu-

P. GUZMÁN | Al centro de
recepción de menores de Llíria
se le han agotado los plazos.
Las obras en el Prat deberían
estar finalizadas tras 18 meses
y ni siquiera han comenzado.
Al alcalde de Llíria, Manolo Civera, se le ha quedado sobre la
mesa la propuesta de adjudicación a una de las tres empresas
que se presentaron al concurso
al haber expirado el pasado 31
de diciembre el convenio de financiación con la Diputacióde
València y esfumarse los
900.000 euros.
Para tratar de, según sus palabras, “continuar adelante”
con el proyecto el primer edil
del PSPV se reunió el último
día de enero con el presidente
de la corporación provincial,
Toni Gaspar, y la diputada de
Bienestar Social y concejala en
l’Eliana, Mercedes Berenguer.
El encuentro entre los socialistas no sirvió para desbloquear
el futuro centro de menores
que a día de hoy está sin crédi-
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sión en el día a día de los vecinos”. “En este nuevo proyecto
cabemos todos, todas aquellas
personas que quieran participar
con el objetivo de mejorar Benaguasil, que quieran exponer
su opinión y reflexionar sobre la
vida de nuestro pueblo y de su
futuro”, añaden desde Millorem
Benaguasil.
La nueva agrupación independiente aún no ha presentado la candidatura con la que aspira a tener representación en el
consistorio de la localidad la
próxima legislatura.
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El secretari general del PP de
Vilamarxant, Héctor Troyano,
ha estat elegit pel comité electoral local i ratificat per la direcció provincial per a encapçalar
la llista dels populars en les
eleccions.
Troyano és graduat en Dret,
treballa com a assessor jurídic
en un despatx i és afiliat al PP
des de 2014, amb 19 anys, i va
formar part de la llista per a les
passades eleccions, en el nové
lloc de la candidatura que va

encapçalar el exalcalde popular,
Vicente Betoret. En 2015, el PP
va perdre l'alcaldia després d'un
pacte de govern entre PSPV,
Compromís i Ciutadans, que va
suposar l'expulsió dels dos edils
d'aquesta última formació.
Segons el PP, de cara a les
eleccions aspiren a presentar un
projecte “il·lusionant que retorne la moderació i el sentit comú
i abandonar així el conformisme que ha paralitzat el creixement del municipi”.
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P. G. | La Policia Local de
Llíria ha adquirit un dron amb
un abast de set quilòmetres de
distància i una autonomia de
vol de fins a 31 minuts, per a
tractar de combatre els robatoris en el camp.
El dron té la capacitat de detectar persones a una distància
de més de 270 metres, sense
que es note la presència de l'aparell. L'artefacte, de petita
grandària, compacte, plegable
i silenciós, està dotat amb una
cambra RGB, llums de visió
nocturna i estroboscòpiques,
sensors de detecció d'obstacles, sistema ADS-B i un equip
de megafonia, que permetrà
enviar missatges o advertiments a les persones, en cas de
necessitat.
El dispositiu ha estat presentat a Ca la Vila per l'intendent
de la Policia Local, José Francés, representants de l'escola
EagleDron i per l'únic agent
municipal de Llíria que de moment disposa de les certifica-

L’alcalde i els agents municipals amb el nou dron.
cions oficials necessàries per al
seu maneig.
L'alcalde de Llíria, Manolo
Civera, ha destacat que amb
aquesta nova eina la Policia
Local millorarà la prevenció
dels robatoris en el camp, “un
problema que tants maldecaps
ocasiona als nostres agricultors”, i es podrà utilitzar també
en missions d'emergència com
la cerca de persones desaparegudes, el control de cremes il-

legals, la detecció d'abocadors
incontrolats o el control urbanístic d'obres no autoritzades.
De moment, la Policia local
podrà utilitzar el dron en les
zones rurals i d'espai aeri no
controlat, respectant la normativa actual d'utilització civil
d'aeronaus pilotades per control remot, fins que s’obtinguen les autoritzacions per a
operar en zones d'espai aeri
controlat.

)626 "$ #"

-' ,65313:+84:3062:6*73:485:58.85:,67285:9:48+3)313:".423.565
Les falleres majors Marta Torres i Edurne Romero han sigut les encarregades de tallar la cinta i donar per inaugurada L’Exposició del Ninot que amb la mostra fotogràfica fallera es podran visitar a l’edifici Multiusos fins al dimarts 5 de març de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores.
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Labora busca persones per a
400 llocs d’operari de producció
de muntatge mecànic o elèctric i
50 llocs d’operari de logística a
Llíria. Els llocs han sigut oferits a
través del GVAJobs per Power
Electronics que s’instal.larà a
Carrasses. Per als llocs de producció de muntatge mecànic o
elèctric se sol•liciten persones
amb títol d’FP en la família d’Electricitat i Electrònica amb un
any d’experiència en muntatges
o manteniment industrial, quadres elèctrics i cablejats i perso-

nes amb títol FP en la família de
Mecànica o relacionat, amb experiència en muntatge d’estructures metàl·liques o treballs d’assemblatge mecànic de peces en
entorns industrials. Per als llocs
de logística es requereix experiència en ubicacions en magatzems multireferència i maneig
de traspaleta manual i elèctrica.
Els interessats han de dirigir
les sol·licituds al portal de Labora i posicionar-se en les ofertes
516567/0 i 516543/0, adjuntant
el currículum.
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L'Ajuntament de Llíria ha
aprovat la reforma i ampliació
de la cuina i dels banys del col·legi Sant Miquel, amb una inversió de 232.882 euros, dins del
pla Edificant.
El consistori està a punt de licitar també la reforma dels
banys, la renovació de la xarxa
de sanejament, la substitució de

finestres i la renovació de la pintura en algunes zones de l'edifici
de l'institut Camp de Túria amb
un pressupost de 173.000 euros,
als quals se sumaran altres
46.000 euros per a l'IES Laurona destinats a la construcció d'una coberta al pati, la instal·lació
d'una marquesina d'accés al centre i un aparcament per a bicis.
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Llíria es converteix de nou
durant el mes de febrer en referent d'innovació i eix turístic
per excel·lència de la comarca
del Camp de Túria. La delegació
de Turisme que dirigeix el regidor de Cultura, Patrimoni i Turisme, Paco García, ha fet una
nova aposta pel binomi músicapatrimoni.
El divendres 8 de febrer, tindrà lloc la presentació del programa i calendari d'activitats,
concerts, conferències, actes, tallers i festivals que acompanyaran la celebració de la commemoració del centenari de
l'església de la Sang, declarada
monument nacional en 1919 i
l'inici d'un Cicle d'Audicions

Simfonia de Cultures dels alumnes del Conservatori de Llíria
que es farà en diferents punts
patrimonials el 8 i el 22 de febrer.
La innovació turística de Llíria ofereix un nou producte els
dies 14,15 i 16 de febrer. Unes
visites guiades que, amb la
col·laboració especial de la Federació de Comerç de la localitat, convidaran totes les parelles
a gaudir de vetllades amb música en directe i amb el sorteig
d'un sopar romàntic als assistents. Una cita, amb places limitades, per a gaudir del millor
patrimoni local, la seua música i
de la millor gastronomia tradicional edetana.


  
NOEL RODILLA | La paraula femení i futbol ja no són
antònims. La força amb la qual
ha irromput aquest esport en els
últims anys ja no té gènere.
Amb l'ajuda inestimable de la
generositat, la integritat i el respecte es trenquen totes les fronteres i per damunt de tot, els tabús. Així arriben un grup de vint
xiques disposades a demostrar
que aquells tòpics són del passat. Sota el pseudònim de llobes,
animal feroç amb el qual es va
representar la resistència femenina davant ‘La Manada’, arriba
al Sporting Llíria Femení C. F.
Fundat al novembre de l'any
2017, les edetanes practiquen
l'esport rei per excel·lència amb
un principal objectiu que no és
un altre que jugar a futbol perquè els agrada. “Volem fer el
que ens abellisca, per a gaudir i
crear escola en l'única ciutat del
Camp de Túria que no tenia
equip”, apunta Bego Romero,
presidenta del club.
La filosofia del club enarbora
la bandera de la igualtat i també, la imatge de la dona, molt
poc vistosa en un món tan masculinitzat. El projecte està completament liderat per dones i
gestionat per les mateixes jugadores. Fet tan inèdit com important.

”

En aquest equip no
cap cap mena de
discriminació ni
racista, sexista ni
homòfoba
Malgrat la gran evolució que
està experimentant el futbol femení a Espanya, el club treballa
molt dur per a trencar amb els
estereotips de la societat. “En
els col·legis de Llíria tan sols hi
ha una o dues xiquetes que juguen a futbol. És molt difícil trobar a moltes xiques que puguen
practicar aquest esport perquè
el veuen molt masculinitzat. El
nostre objectiu és crear pedrera
i que no tinguen por de vindre”,
apunta Romero.
Sense cap dubte, el projecte
està fet per a pensar en el futur,
sempre que es treballe en el present. Sense por i sense presses,
el Sporting Llíria segueix el seu
camí a intentar enfortir un projecte a mitjà i llarg termini amb
el propòsit de fomentar bé unes
bases perquè la vida esportiva
del club tinga el suficient pes i
no quede en un intent. “No volíem fer un projecte que dure un o
dos anys. Ens hem pres les coses amb tranquil·litat”, apunta
la presidenta.
Una de les grans preocupacions de l'equip és la mirada cap
al futur i per això, el club ha forjat relacions amb la regidora d'I-

  
 
       



  

gualtat i Educació per a fomentar aquest esport, ja que per a
Romero, la pedrera és l'assegurança de vida. “Tot dependrà del
futur, que són les futures xiquetes que vulguen apuntar-se. Els
equips que no tenen pedrera tenen data de caducitat. Nosaltres
volem evitar això i per tant volem fer diverses propostes com
per exemple, crear un torneig
absolutament femení perquè les
xiquetes puguen jugar sense
embuts”.
Altres problemes que s'ha trobat el club, i una de les principals filosofies que volen instaurar és evitar la tardança a
incorporar-se al futbol en les
dones. Generalment, aquest fet
és un problema ja que no es pot
treballar des de xicotetes l'esport com en els homes.
Actualment es troben fora de
qualsevol competició i entrenen
dos dies per setmana, malgrat
comptar amb una plantilla compacta i amb moltes ganes de jugar. “Tenim plantilla per a estar
federades, però no ho hem fet.
Sabem de les circumstàncies
que té cada jugadora. Unes treballen, unes altres estudien.
Hem de saber que açò és sol un
entreteniment”, assenyala Bego.
Malgrat això, la intenció de la
directiva és que l'any que ve ja

”

Volem que les xiquetes
juguen a futbol sense
que tinguen cap pudor,
que el facen sense
embuts
formen part de la Federació Valenciana de Futbol.
Si alguna cosa té de meravellós aquest esport és l'hospitalitat i l'obertura aquelles persones que no són iguals se senten
com a tal. El Sporting Llíria vol
apostar sempre per donar-li
oportunitat a totes i que se senten orgulloses de defensar l'escut.
El naixement del club va tindre una doble funció, per una
banda la d'oferir un objectiu esportiu, i per altra també una finalitat social. “ Som una entitat
esportiva que estem bastant
compromesa amb les associacions d'igualtat. No cap cap tipus de discriminació ni racista,
sexista ni homòfoba”, comenta
Romero.
És evident que el futbol femení ja ha arribat a les nostres vides i s'ha assentat amb ganes de
mirar al futur. Malgrat que el
camí no serà fàcil la llavor ja està plantada en els camps de futbol d’El Canó i ara toca regar-la
i cuidar-la perquè continue el
camí que amb valentia, esforç i
ganes està convertint a aquest
esport en infinit.
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REDACCIÓ | En ple hivern,
època en la qual els refredats
fan la seua aparició, els veïns de
Benaguasil no han dubtat a encomanar-se a qui és el seu patró
i sant protector dels mals de gola, Sant Blai.
Un any més, moltes han sigut
les persones que no han dubtat
a acostar-se fins a l'església, La
nostra Senyora de l'Asunción,
per a passar mocadors i peces
d'abric per la imatge del sant
per a després posar-se-les en
colls i goles.
Però a més de passar el mocador per la imatge de Sant Blai,
els veïns han eixit al carrer per a
gaudir dels actes programats en
el seu honor, omplint la plaça
Major xiquets i majors per a
veure arribar els cavalls que,
amb les seues millors gal·les,
arrossegaven els troncs per a la
foguera que es va cremar el dia
de la Candelaria.
En la mateixa plaça Major es
va cuinar una olla popular que
es va repartir entre tots els assistents.

Les baixes temperatures no
van restar lucidesa i participació als actes previstos i molts
van ser els veïns que van gaudir
de l'encesa de la foguera i dels
balls regionals que al so del tabal i la dolçaina es van ballar al
voltant de les flames de la foguera.
Juntament amb la calor de les
flames, els veïns aglutinats en la
plaça van fer més suportable el
fred bevent la mistela i menjant
els cacaus que van repartir els
joves clavaris de la Confraria de
Sant Blai, que enguany han pres
el testimoni dels seus pares, en
una jornada d'allò més festiva.
Els actes lúdics van donar pas
als religiosos amb la celebració
de la missa en honor del sant, la
processó i el repartiment de
‘blaietes’ per part de l'Ajuntament de Benaguasil per a totes
les persones que desafiant el
fred i el vent no van faltar a la
festa en honor del patró de la localitat de Camp de Túria, que s'ha celebrat del 27 de gener al 3
de febrer.
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L'Ajuntament de Benaguasil
ha ampliat el servei de recollida
de mobles estris de la via pública i neteja viairia. Des del passat 1 de gener, s'ha ampliat la
freqüència de la recollida tant al
carrer com en el ecoparc fix i
mòbil.
La recollida de residus voluminosos passa a ser de tres dies
a la setmana, concretament els
diumenges, dimecres i divendres a partir de les vuit de vesprada. Els veïns els poden dipositar al costat dels contenidors
de residus domèstics perquè la
contracta procedisca a la seua
recollida a l'endemà, segons expliquen fonts municipals.

En aquest sentit la regidora
de Serveis Públics i Sostenibilitat, Patricia Merenciano, ha
manifestat que amb l'ampliació
d'aquesta prestació municipal
“pretenem donar més facilitats
als veïns perquè facen ús d'aquest servei”.
Al costat d'aquesta ampliació
s'ha intensificat també la neteja
viària als carrers, de dilluns a
diumenge. Des del passat 4 de
febrer s'ha posat en marxa la recollida de poda a les urbanitzacions i disseminats a través de
vuit punts de recollida perquè
els veïns dipositen les restes de
poda, ha afegit la regidora de
l'àrea.
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L'Ajuntament de Benaguasil i
els sindicats CSIF, CC.OO. i
UGT han acordat per unanimitat en la taula de negociació, la
implantació de la carrera professional en l'administració local a través de la factorització.
Han estat els regidors Carlos
Bosch i Stephane Soriano, els
encarregats d'anunciar als representants sindicals les mesures que s'aplicaran durant els
pròxims mesos a través de la
contractació d'una empresa externa que durà a terme treballs
d'auditoria de recursos humans
i implantació de factorització.

“Per part de l'equip de govern,
creiem que s'ha de valorar el
treball i la dedicació dels empleats públics i continuar també
apostant per la professionalització, millora i factorització de
l'administració local. Una millor administració revertirà en
un millor municipi”, han manifestat els edils de la corporació
local.
Tant els representants municipals com tots els dels sindicats
han mostrat la seva voluntat de
diàleg i acord per a treballar de
forma conjunta en una millora
de l'administració local.
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REDACCIÓ | El Ayuntamiento de Benaguasil ha recibido una inyección económica
de 700.000 euros en el marco
del Plan Edificant para acometer obras de mejora y acondicionamiento en el colegio público Lluis Vives.
Los trabajos se acometerán
tanto en el edificio que alberga
el comedor y la cocina del centro público como en los pabellones de infantil y primaria,
los patios de recreo y zonas deportivas. Entre las obras se incluye la instalación de un ascensor que garantice la
conexión entre la planta baja y
el primer piso, la remodelación
de los aseos o la repavimentación de las pistas deportivas.
Las obras que se acometerán
en el centro educativo tienen
un presupuesto inicial de
431.979 euros.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha recibido dos nuevas
subvenciones concedidas por
la Diputación de Valencia, una

Colegio Lluis Vives de Benaguasil.
de 240.000 euros para mejorar la eficiencia energética en
el mismo colegio Luis Vives y
otra de 76.000 euros para mejorar y adecuar las escuelas infantiles de la Baseta y la Beneficencia.
El alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, ha valorado que la
subvención de la Conselleria
de Educación es fruto del interés del Ayuntamiento “por solicitar cuantas ayudas sean be-

neficiosas para Benaguasil, y
en este caso para el ámbito
educativo, ya que el colegio
Luis Vives tiene más de 30
años de antigüedad, y así lo hemos manifestado en el informe
elevado a la conselleria”.
Segarra ha defendido que es
“fundamental garantizar unas
instalaciones dignas y dotar a
los centros de los recursos necesarios en cuanto a enseñanza se refiere”.

  !   
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El parque del Centro de la Juventud, ubicado en la avenida de Montiel, estrena una imagen renovada con nuevos balancines de muelles, columpios, toboganes y papeleras. También se ha instalado
una mesa de ping-pong de uso libre y gratuito para cualquier vecino y se ha pintado el recinto.

MIÉRCOLES 20 FEBRERO
18 horas. Cuenta cuentos ‘Telma l´unicorn’. Biblioteca.

MIÉRCOLES 13 FEBRERO
18 horas. Cuenta cuentos ‘Eléctrico 28’. Biblioteca.

DOMINGO 24 FEBRERO
Ruta Senderista ‘Simat de la
Valldigna i visita al Monestir’.
De 10 a 12 h. Recepción de los
Ninots indultados. Centro de la
Juventud.
13.30 horas. Inauguración de la
Exposición del Ninot. Centro de
la Juventud.

JUEVES 14 FEBRERO
10 horas. Excursión a la Planta
de Reciclaje de Llíria.

MIÉRCOLES 27 FEBRERO
18 horas. Cuenta cuentos ‘Roc,
el porc’. Biblioteca Municipal.

JUEVES 7 FEBRERO
10 horas. Taller de reciclaje ‘Recicla el Botiquín’. Centro de la
Juventud.
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REDACCIÓ| La llum "especial" de València, amb la seua
cultura, gastronomia, paratges i
gents, és el reclam amb el qual,
sota el lema ‘Prova València, la
part més brillant de la vida’, el
Patronat de Turisme de la Diputació vol que els turistes que visiten aquestes comarques "isquen del gris i la monotonia".
Així ho ha exposat el passat
23 de gener en la Fira Internacional de Turisme (Fitur) la diputada de Turisme, Pilar Moncho, qui ha destacat que en 2019
han "arredonit" el treball dels

últims anys i es presenten al
certamen amb les propostes
‘Del Tros al Plat’, ‘Film València’
i la nova plataforma de comercialització perquè les xicotetes
empreses venguen els seus paquets turístics.
Moncho ha explicat que la
imatge gràfica del lema revela el
cel de València amb "la llum" i
un marc gris al voltant que és el
de la "monotonia, el dia a dia; i
el que vol eixir d'eixe gris ha de
vindre a València a conéixer eixa llum tan especial de València
i els valencians".

Ha destacat que el "suport a
les empreses d'activitats comercials de turisme" ha convertit al
Patronat en "referent per a les
empreses turístiques" que operen en el territori i ha valorat
que en aquests quasi quatre
anys de legislatura, "la professionalitat ha substituït l'arbitrarietat".
"Els esforços s'han dirigit a
donar suport, coordinar i promocionar els productes que des
de les nostres comarques i ciutats han entrat en el mercat del
turisme", ha sostingut.
També ha valorat que el mercat turístic valencià ha canviat
en volum i qualitat i "entre tots"
han aconseguint "desestacionalitzar l'oferta i singularitzar els
productes".
Amb ‘Prova València’, ha manifestat, volen "entrar en el
mercat i crear eixa plataforma
per a estar en el món

virtual i que ens conega tothom".
El director del Patronat, Evarist Caselles, ha valorat que el
treball d'aquest mandat ha portat a crear "plataformes que

”

La diputada de
Turisme, Pilar Moncho,
ha valorat que s'ha
desestacionalitzat
l'oferta turística
permetran de forma estable i
permanent" el suport a iniciatives empresarials i institucionals
perquè "pobles, comarques i
ciutats puguen extraure el màxim beneﬁci a aquest negoci tan

interessant per a la societat que
és el turisme".
En concret, ha citat la iniciativa ‘Del Tros al Plat’, l'objectiu
del qual és arribar al mercat internacional "com a referent del
que és el primer reclam del territori el món de l'alimentació i
la gastronomia", i crear "una
plataforma de comercialització
que permetrà posar en valor el
que treballem" i impulsar les
iniciatives.
Amb ‘Film València’, una altra
de les iniciatives del Patronat,
han posat en marxa activitats
amb els actors implicats perquè
puguen vendre els territoris i
aportar coneixements a les empreses productores nacionals i
internacionals dels productes
paisatgístics i professionals i que
les empreses es promocionen.
La tercera plataforma, ha assenyalat, és la de comercialització per a posar en contacte als
productors turístics de les iniciatives que s'han posat en el
mercat amb les empreses que
treballen en la promoció i "unir
els seus interessos".
La vicepresidenta de la Diputació, María Josep Amigó, ha
assegurat que partim d'"estratègies a curt termini i més de cara a la galeria" però que en l'última legislatura, gràcies al
Patronat, "ha canviat" perquè
"s'ha apostat per la professionalització de les activitats de promoció i de la creació dels productes turístics".
L'objectiu, ha afegit, és que
"se sostinga el sector i cresca, i
no a qualsevol preu".





  

   
   

Llíria es uno de los destinos
turísticos en crecimiento de la
provincia de Valencia. Un año
más, la ciudad lo ha demostrado en Fitur (Feria Internacional
de Turismo de Madrid), donde
ha presentado cuatro ambiciosos proyectos, que buscan impulsar el atractivo turístico de la
localidad a través de la música y
el patrimonio.
El estand de Turisme Llíria,
situado dentro del Patronato
Provincial ‘València Turisme’,
recibió la visita del presidente
de la Generalitat, Ximo Puig; la
vicepresidenta Mónica Oltra; el
presidente de la Diputació de
València, Toni Gaspar; y el director de Estrategia Territorial

Turística de Turisme Comunitat
Valenciana, Josep Gisbert. Todas las autoridades pudieron
conocer y dar su apoyo a los
proyectos turísticos de Llíria por
su singularidad y atractivo.
Durante el 2019, Llíria celebrará el centenario de la declaración de la iglesia de la Sangre
como Monumento Nacional.
Este templo, construido entre
finales del siglo XIII e inicios del
XIV, es uno de los mejores
ejemplos de la arquitectura de
conquista, que guarda en su interior una grata sorpresa para
los visitantes, un impresionante
artesonado mudéjar.
Para esta celebración, la ciudad ha preparado el programa

de actividades “Any de la Sang:
centenari d’un monument”, que
devolverá el ambiente de la época medieval a la Vila Vella y que
servirá para mostrar el valor artístico e histórico del templo.
En este contexto, la Ciudad de
la Música organizará “El Desenllaç 2019: I Festival de Música
Antigua de Llíria”, un evento internacional que supondrá una
oportunidad única de dejarse
embriagar por la música medieval de diferentes estilos (cristia-

”

La ciudad de Llíria
apuesta por la música
como gran impulsor
turístico

na, andalusí o sefardita).
El festival estará reforzado
por un programa de recuperación de los instrumentos que se
representan en el artesonado
mudéjar de la iglesia de la Sangre, para utilizarlos en los conciertos del propio festival. De
este modo, Llíria pretende convertirse en un referente europeo
en el ámbito de la recuperación
e investigación de la música antigua.
Con el objetivo de generar
economía a través de la música,
Llíria ha impulsado la candidatura a Ciudad Creativa de la
UNESCO en la categoría de música. Esta iniciativa, que permitiría la entrada de la ciudad en

una red internacional de cerca
de 200 municipios, ya cuenta
con el respaldo de les Corts Valencianes, la Conselleria de Cultura y Turisme Comunitat Valenciana.
El último de los proyectos
presentados en Fitur ha sido el
proyecto de reconstrucción de la
réplica de “Los 12 trabajos de
Hércules”, tesela a tesela. Esta
pieza se convertirá en un nuevo
atractivo turístico para la ciudad, junto a los restos originales
de época romana, la visita del
Santuario y las Termas Romanas de Mura, cuya intervención
para su puesta en valor se ejecutará este año, o los Mausoleos
Romanos.
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REDACCIÓ | L'Ajuntament
de Vilamarxant ha conclòs els
tràmits administratius per a
adquirir tres parcel·les situades al costat del pavelló multiusos municipal amb la finalitat de crear un nou espai
d'esplai, preferiblement, per
als joves majors de 12 anys del
municipi.
El consistori ha desenborsat
per la compra d'aquestes tres
parcel·les, que ocupen un total
de 2.808 metres quadrats,

més de 400.000 euros 413.491,76 euros- a càrrec dels
pressupostos municipals.
En els terrenys que pasaràn
a mans públiques està prevista
l'execució d’un projecte que
contempla la instalal·lació d'unes rampes recreatives per a la
pràctiva d'activitats esportives
como patinatge i skate, una
pista de bàsquet i una àmplia
zona enjardinada per a l'esplai
dels veïns, entre altres actuacions, que permetran un millor

accés dels usuaris al pavelló
multiusos municipal.
Aquesta nova zona pública
permetrà en el futur que les
persones majors de 12 anys
gaudisquen d'un lloc fet exclusivament per a compartir el
seu temps d'oci i per a practicar activitats esportives a l'aire
lliure, tant d’equip como individuals com bàsquet i patinantge, segons expliquen fonts
de l’equip de Govern municipal.
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La Policia Local i la Guàrdia
Civil de Vilamarxant han confiscat una pistola de salva en l'habitatge d'un home de nacionalitat alemanya després de
rebre la trucada d'una veïna que
va alertar que havia estat amenaçada amb una arma de foc.
Després de la intervenció dels
agents, l'individu escortat per la
Policia va ser traslladat a l'Hospital de Llíria per al seu ingrés
en el departament psiquiàtric
per a una valoració psicològica.
Segons una veïna de l'immoble, el ciutadà alemany, que respon a les sigles R. K. S., presumptament li va amenaçar des
del seu habitatge amb la pistola. Després de la trucada, la Policia va sol·licitar col·laboració a
la Caserna de la Guàrdia Civil i,
una vegada dotats amb les co-

rresponents peces de seguretat,
es van personar en el domicili.
Després de diversos requeriments sense èxit perquè obrís la
porta, els agents van entrar despenjant-se per la terrassa de la
finca. Una vegada a l'interior,
l'oficial va requerir a l'individu,
que es trobava assegut en el saló, que mostrés les mans i que
les col·loqués sobre el seu cap.
Posteriorment se li va ordenar
que es tombés de cap per avall
amb les mans al cap i, al costat
d'un altre agent que havia baixat en suport, va procedir a engrilletar-lo.
Segons l'atestat policial, el veí
va guiar els agents fins al seu
dormitori, en el qual es va trobar una caixa amb una arma detonadora amb 12 cartutxos en el
carregador.
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Els agricultors citrícoles i els representants dels partits polítics es manifestaren a les portes de l'Ajuntament per a protestar contra l'entrada massiva de taronja dels països del nord d'Àfrica que estan
arruinant la producció valenciana. La concentració acabà amb la lectura d'un manifest al saló de plens.

DIVENDRES 8 FEBRER
20 hores. Pesentació del llibre ‘Insomni’ de César Martí i Daniel Olmo.
Seu de l’Associació 9 d’Octubre.

5%23+5

DISSABTE 9 FEBRER
22.30 hores. Presentació Falla El
Colp. Pavelló multiusos.

!&&$&#

DIUMENGE 10 FEBRER
17.30 hores. Presentació Infantil Fa-

"!#"$&!

Jesús Montesinos, alcalde de
Vilamarxant, i Juan Manuel Revuelta, director general de Finnova, han signat el contracte pel
qual la fundació serà la responsable de gestionar durant dos
anys el nou espai de coworking,
que proporcionarà un lloc perquè les persones emprenedores
del municipi puguen desenvolupar les seues idees.
Aquest centre de negoci permetrà que fins a 15 emprenedors puguen disposar dels seus

lla El Colp. Pavelló multiusos.

Adrián. Casa de la Cultura.

DIMECRES 13 FEBRER
19 hores. Debat fòrum. Casa de la
Cultura.

DIUMENGE 17 FEBRER
18.30 hores. Concert Coral Veus del
Túria ‘Africant’. Casa de la Cultura.

DISSABTE 16 FEBRER
18 hores. Taller de Teatre. Casa Cultura.
18.30 hores. Presentació del llibre
‘Al detall’ de Francesc X. Rausell

DIMECRES 20 i 27 FEBRER
19 hores.Taller de Lectura. Casa de
la Cultura.
DIVENDRES 22 FEBRER

llocs de treball, després de l’aposta decidida per l’ajuntament
de situar l’ecosistema emprenedor com a impulsor del talent.
Una sala coworking de 150
metres quadrats amb equipament per a una vintena de llocs
de treball, una sala per a reunions i presentacions, una sala
tècnica amb ordinadors i projector i dos despatxos privats de
13 metres quadrats són els espais que comptarà el nou centre
d’emprenedoria.

18 hores. Taller d’Òpera Norma, de
Vincenzo. Casa de la Cultura.
DISSABTE 23 FEBRER
De 10 a 14 h. Formació del voluntariat ambiental. Casa de Fusta.
22.30 hores. Presentació Falla El Pilar. Pavelló Multiusos.
DIUMENGE 24 FEBRER
Teatre ‘Teràpia’. Casa de la Cultura.



+ *-&$*-*. #- -&

$ $ % %

+(.+(!(!.%."%(+"%

%&.+)*-$,)*#.$)'*-&-.#'.-'#'
$)*,&$,)*,'.,.,-*#),'.,).&-. 

-,) #

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

El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha asumido el
coste económico de los pasos de
peatones y de su mantenimiento
pese a que la vía forma parte de la
red de carreteras de la Diputació
de València. Según explican fuentes municipales, en un primer
momento se planteó la petición
sin éxito a la corporación provincial.
Desde el consistorio, sin embargo, consideran que se trata de
una medida de seguridad necesaria ya que esta vía, mucho más
transitada tras la apertura del polideportivo, entraña peligro para
los peatones por la noche al carecer de semáforos.
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P. G. | La plaza del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber estrenará nueva imagen tras las obras de
remodelación que ha sacado a
concurso el consistorio.
El proyecto de reforma de la
explanada situada frente al
edificio del Ayuntamiento de
San Antonio pretende resolver
el problema de la evacuación
de las aguas pluviales que inundan el espacio los días de
lluvia mediante un sumidero y
la remodelación de la fuente.
Al mismo tiempo que da solución a este problema, la reforma permitirá la creación de
zonas de sombra y la ampliación del espacio destinado actualmente a los peatones.
La actuación impulsada por
el equipo de Gobierno también

contempla la instalación de
nuevo mobiliario urbano que
invite a que la plaza del Ayuntamiento sea un punto de encuentro que sirva para reunir a
los vecinos y que facilite la celebración de los eventos programados a lo largo de todo el
año.

El Ayuntamiento ha sacado a
licitación el contrato de las
obras por un importe inicial de
207.800 euros.
Las empresas que estén interesadas en ejecutar las obras
de reforma de la plaza disponen hasta el 11 de febrero para
presentar las ofertas.
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La CV-336 contará con dos pasos inteligentes de peatones para
mejorar la seguridad vial en la carretera que separa el casco urbano de la zona de San Vicente y del
nuevo polideportivo municipal
inaugurado en Navidad.
Estos pasos de peatones están
dotados con sensores que cuando
detectan a un peatón que va a cruzar la vía por el punto habilitado
para ello se iluminan para advertir a los vehículos. Según ha explicado el alcalde de San Antonio de
Benagéber, Enrique Santafosta, el
municipio será el primero de la
comarca de Camp de Túria que
disponga de estos elementos de
seguridad vial.

MARTES 12 FEBRERO
18 horas. Taller tarjetas de San
Valentín. Centro de Información Juvenil Sabjove.

JUEVES 14 FEBRERO
18 horas. Taller de técnicas de
estudio. Centro de Información
Juvenil Sabjove.

JUEVES 21 FEBRERO
18 horas. Taller crea un photocall para tus fiestas. Centro de
Información Juvenil Sabjove.

MARTES 26 FEBRERO
18 horas. Taller de mandalas.
Centro de Información Juvenil
Sabjove.

MIÉRCOLES 13 FEBRERO
18 horas. Taller de Slime. Centro de Información Juvenil
Sabjove.

MARTES 19 FEBRERO
18 horas. Taller decora tu maceta. Centro de Información
Juvenil Sabjove.

22 DE FEBRERO A 25 DE MAYO
Curso de Monitor de Tiempo
Libre educativo infantil y juvenil.

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO
18 horas. Taller de ‘Doblatge
en Valencià’. Centro de Información Juvenil Sabjove.
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REDACCIÓ | L'Ajuntament
de Benissanó ha adjudicat les
obres que permetran la instal·lació en uns terrenys municipals
d'un nou parc de calistenia o
‘street workout’ perquè els veïns
puguin exercicis físics a l'aire
lliure.
La instal·lació, les obres de la
qual començaran en breu, s'habilitarà dins del recinte recreatiu
del ‘Pou’.
Les obres estaran subvencionades per la Diputació de València i compten amb un pressupost que ronda els 26.000 euros.
Amparo Navarro, alcaldessa
de Benissanó, ha recordat que
aquest tipus d'equipament esportiu està guanyant terreny en
la majoria dels municipis de
Camp de Túria i es tracta
d'“una demanda que tenia damunt de la meua taula i que havia despertat un gran interés per

Ejercicis que podran realitzar-se del parc de calistenia.
part de la gent jove de Benissanó” i que finalment “es farà realitat” a través de la subvenció de
la corporació provincial.
Els exercicis de calistenia al
carrer s'han convertit en l'alternativa més econòmica i divertida als tradicionals gimnasos i ja
hi ha municipis com Bétera, Serra o Loriguilla que disposen

d'aquest tipus d'equipaments.
La calistenia és un sistema
d'exercicis físics que es realitza
amb elements estàtics i el propi
pes corporal. En aquest sistema
l'interés està en els moviments
de grups musculars més que en
la potència i l'esforç. La paraula
prové del grec kallos (bellesa) i
sthenos (fortalesa).
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Des de l’any 2010 el col·legi
públic de Benissanó Verge del
Fonament comptava amb unes
plaques solars fotovoltaiques
instal·lades dins del ‘Plan Zapatero’ amb un cost que superava
els 93.000 euros. Des d’aleshores, aquestes plaques mai s’havien posat en funcionament.
El regidor d’Infraestructures.
Luis Oliver, ha recalcat que
“hem hagut d’esperar nou anys
perquè aquestes plaques estiguen en marxa i connectades a
la xarxa elèctrica. Aquest fet incidirà positivament en la factura
elèctrica que assumeix l’ajuntament, i el més important, redui-

rà la contaminació ambiental,
perquè l’energia que s’aconsegueix és 100% energia verda”.
“No enteníem com podia estar aquesta instal·lació fent-se
mal bé al terrat del col·legi sense ser utilitzada. Després de les

gestions portades a cap per
aquest equip de govern, les plaques estan en funcionament el
que ens permetrà, estalviar i
millorar la sostenibilitat del medi ambient” ha afegit el regidor
socialista Luis Oliver.

DIVENDRES 8 FEBRER
19 hores. Entrada de tropes, possessió al Castell
i campament militar.
19.30 hores. Conferència:
‘Orígens dels terços. Pavia i la seua evolució històrica’, a càrrec d’en Alejandro Mohorte. En la
Sala Noble del Castell.
DISSABTE 9 FEBRER
11 a 14 hores. Jornada de
portes obertes ‘El Castell
cobra vida’.
12 i 13 hores. Visita guiada ‘Maniobres i vida en el
campament militar’.
16 a 20.30 hores. Jornada
de portes obertes al Castell.
17 hores. Recreació de la
Batalla de Pavia.

18.30 i 19.30 hores. Visita
guiada.
DIUMENGE 10 FEBRER
11 a 14 hores. Jornada de
portes obertes al Castell.
11.30 hores. Francesc I,
Rei de França, arriba presoner al Castell de Benissanó. ‘El Castell cobra vida’.
11 i 12 hores. Visita guiada ‘Maniobres i vida en el
campament militar’.
13 hores. XVII Edició Premis ‘Castell de Benissanó’. Sala Noble del Castell.
16.30 a 20.30 hores. Jornada de portes obertes al
Castell.
17.30, 18.30 i 19.30 hores.
Visita guiada.
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El regidor de Compromís per
Riba-roja, Rafa Folgado, compleix de nou un dels punts clau
del Pacte de l’Ateneu pel qual
es va conformar el govern de
coalició municipal. Gràcies a la
direcció de l’àrea d’Agricultura, el projecte d’horts municipals ha eixit cap endavant mitjançant una ordenança que va
dirigida a col·lectius distints,
siguen joves en edat escolar o
persones majors amb la finalitat última de fomentar l’agricultura ecològica, recuperant
així la varietat hortícola tradicional de la regió i l’entorn.
Rafa Folgado remarca la importància que aquesta iniciativa tindrà per al desenvolupament del municipi de Camp de
Túria, un desenvolupament
que s’ha procurat siga sostenible i proporcione beneficis tant
per a l’agricultura i l’entorn
com per a la societat, ja que
aquests horts son clau per al
benestar personal, la salut i l’alimentació.
A més a més, el regidor de
Foment Econòmic i Comerç,
Ocupació i Agricultura, que es

postula com a candidat de
Compromís en les pròximes
eleccions municipals del 26 de
maig, gestiona l’àrea de comerç
en la qual s’han dut a terme
iniciatives clares i efectives per
a la localitat. En 2018 es va celebrar la XVIII Fira del Comerç
de Riba-roja de Túria que s’ha

”

El projecte dels horts
urbans per a distints
col·lectius ha eixit cap
endavant mitjançant
una nova ordenança
convertit en un dels grans esdeveniment de l’any per al poble, ja que l’afluència ha augmentat edició rere edició.

Aquest compromís amb el
sector es reafirma amb la realització de la segona edició de
la Nit de Tapes al Mercat Municipal on es combina l'originalitat i la gastronomia amb el
foment del comerç de proximitat, al mateix temps que s’impulsa un edifici emblemàtic.
Cal remarcar que durant
aquesta legislatura s’ha creat
l’Associació de Venedors del
Mercat, tot facilitant l’emprenedoria per als usuaris disposats a crear els seus negocis al
recinte municipal.
En els últims anys s’ha consolidat la Ruta de la Tapa, ‘Riba-roja és la canya’, amb una
participació creixent dels ciutadans, que a través d’aquestes
propostes d’oci, poden coneixer els bars i comerços locals,
de manera que el consum es
pot focalitzar a favor dels establiments del poble.
Aquestes iniciatives són el fil
conductor del programa de la
regidoria, per tant, amb aquest
compromís demostrat caldria
seguir treballant la pròxima legislatura.

Rafa Folgado, regidor de Compromís per Riba-roja.
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REDACCIÓ | El servei d'urgències pediàtriques de l'Hospital de Llíria, inaugurat fa un
any, ha registrat en aquests
dotze mesos d'activitat prop de
7.400 ingressos de pacients pediàtrics que han evitat desplaçar-se a l'Hospital la Fe de València per a ser atesos.
La majoria dels ingressos en
urgències pediàtriques, en total 7.354, han estat assumits
per l'Hospital de Llíria, i només han hagut de ser desplaçats a altres centres el 2,57%
dels pacients atesos”.
Durant els mesos d'estiu es
va registrar un augment de pacients per la població que estiueja en la zona d'influència
de l'hospital comarcal.
Des de la seua implantació,
la demanda ha anat augmentat
progressivament, a causa de
“l'alta qualitat percebuda per
part de l'usuari” que ha necessitat acudir a urgències, la qual
cosa es constata per l'índex de
queixes, inferior a un 0,1%.
Les urgències pediàtriques

foto: Francisco Martínez
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Sala d’atenció pediàtrica de l’Hospital de Llíria.
era una de les reivindicacions
dels veïns del Racó d'Ademús,
Camp de Túria i Els Serrans i
es va posar en marxa al gener
passat, després d'una inversió
de 104.000 euros per part de la
Conselleria de Sanitat per a donar servei a 14.000 menors de
les tres comarques.
Per part seua, el sindicat
CSIF ha reclamat a la conselleria que reforce aquest servei
amb vuit efectius entre zeladors, auxiliars i infermers per-

què hospital tinga la plantilla
prevista, ja que la càrrega de
treball ha crescut exponencialment.
En concret, el sindicat insta
el departament que dirigeix la
consellera socialista Ana Barceló que incorpore a la plantilla
de l’Hospital dos zeladors, tres
infermers de serveis especials i
tres tècnics de cures auxiliars
d'infermeria, sobretot en una
època de repunt de grip com
aquestes setmanes.

Qui va ser la candidata a l’alcaldia de l’Eliana a les eleccions
de maig de 2015, Isabel Montaner, repetirà com a candidata
després que l’assemblea local de
Compromís l’haja triat com a la
nova cap de llista de la coalició
valencianista per als comicis
municipals del proper 26 de
maig.
L’actual portaveu del grup
municipal de Compromís a l’Ajuntament de l’Eliana ha afirmat que “amb tota l’espenta, valentia i treball del meu col·lectiu
aconseguirem els objectius que
ens marquem. La bona tasca a
l’Ajuntament és un actiu i
aquesta elecció m’empodera per
continuar fent tot l’esforç possible per aconseguir que l’Eliana

tinga una alcaldessa amb un
marcat projecte feminista i social”.
El portaveu del col·lectiu local, Pau de Miguel, ha afirmat
que Isabel Montaner és “la millor candidata possible, per això
des del col·lectiu l’hem encoratjat a encapçalar aquest projecte
que es il·lusionant i transformador. És el moment que l’Eliana
tinga l’alcaldesa que es mereix”.
Compromís per l’Eliana ha
creat un equip de campanya
electoral que estarà a la disposició de la candidatura per a elaborar les accions electorals que
es consideren oportunes i que
estarà dirigit per la politòloga i
sociòloga Elena López i Pau de
Miguel.
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del grupo municipal Ciudadanos, Luis Alfonso Ibáñez, ha
dejado el acta de concejal a
cuatro meses de las elecciones
por “asuntos personales y laborales” que le hace “imposible
desempeñar mi cargo como es
debido”, según el escrito de renuncia presentado el 31 de
enero. Su marcha deja al Ayuntamiento de Nàquera con 12
concejales ya que al haber pasado al grupo de no adscritos
tras su expulsión de Ciudadanos “por cuestiones éticas” su
vacante no puede cubrirse.
En el pleno del 29 de enero,
dos días antes de la renuncia,
se trató la ‘dejación’ de funciones del por entonces aún edil
no adscrito y de la concejal del
PSPV, María Ángeles Navarro,
que desde septiembre de 2017
han dejado de asistir a los plenos, comisiones, actos festivos
y culturales sin justificación.
No obstante, el primero pre-

Luis Alfonso Ibáñez.
sentó 48 horas después su renuncia al cargo, mientras que
la concejal socialista, protagonista en la crisis de gobierno
que acabó dinamitando el pacto entre los socialistas y el partido del alcalde, UPdN, y creando una escisión interna en
su propio partido, no se ha ma-

nifestado al respecto.
Los 11 concejales que si asistieron al pleno lanzaron al secretario una consulta verbal
sobre cuál es la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para sancionar por falta
injustificada y reiterada a las
sesiones. Con el artículo 78.4
de la Ley de Bases de Régimen
Local los presidentes de las
corporaciones locales pueden
sancionar con multa a los
miembros por falta no justificada de asistencia a las sesiones o por incumplimiento reiterado de sus obligaciones.
Para el alcalde Damián Ibáñez “no se trata de imponer
multas a nadie”, pero consideró “preocupante” que “han dejado de representar a parte de
sus votantes y vecinos de Nàquera y han demostrado nulo
compromiso con el municipio
y su situación, además de suponer una falta de respeto intolerable por la institución”.
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L'associació de veïns del Pla de
l’Estepar ha denunciat el mal estat de la via que uneix la urbanització Mont-ros fins a la carretera Nàquera-Massamagrell. Al
llarg dels quatre quilòmetres de
recorregut s'acumulen en els
marges restes de podes i desfets
que “en qualsevol moment poden incendiar-se estenent-se per
les pinedes i els camps”. A més,
la via té sots i forats que suposen
“un perill per a tots els usuaris i
els seus cotxes ja que el risc d'accident es multiplica en una carretera molt transitada per vehicles agrícoles”.
Fonts municipals expliquen
que moltes de les deformacions
de la carretera vénen produïdes
per pins de propietats particulars i recorden que és obligació
dels veïns traslladar les restes de
poda a l'ecoparc municipal.
Des de l'associació de veïns asseguren que han presentat quei-

xes i peticions de solució sense
resposta. L'alcalde Damián Ibáñez nega aquest extrem: “Ens
hem reunit i se'ls ha informat
que l'asfaltat, enllumenat, voreres i servei de telefonia i internet
es realitzarà conjuntament amb
les obres del col·lector quan els
veïns estiguin en disposició d'escometre'l”.
Ibáñez ha advertit que “el creixement de la zona sense el seu
corresponent desenvolupament
urbanístic deriva ara en problemes que han d'afrontar els veïns.
Una vegada urbanitzada, l'ajuntament podria realitzar la seva
recepció i fer-se càrrec del seu
manteniment”.
Els propietaris afectats insisteixen que és urgent reparar i
netejar la zona “per a no haver
de lamentar algun desastre irreversible o que alguna persona resulte ferida per no actuar a
temps”.
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3532235&)+1-5/45# (4*350*+54251+1245/45%*4-4.,31+0.La Falla Amics i l’Encarnació ha presentat les seues falleres majors, Mar Tolosa i Irene León (en la
imatge), i Mar Estellés i Andrea Pérez, així com els seus presidents infantils, David Domingo Candel
i Rubén Gil. El cicle de presentacions finalitzarà amb la de la Falla Sant Francesc el 16 de febrer.
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DIVENDRES 8 FEBRER
18 hores. Cuina creativa per a
xiquets 'Crepes'. Edifici Vinyes.
DIMARTS 12 FEBRER
18 hores. Bebeteca per a meniuts. Biblioteca Municipal.

DIVENDRES 15 FEBRER
19.30 hores. Cicle de poesia.
Es tractarà el llibre 'La pell com
a enigma' de Francis Ferris. Biblioteca Municipal.
DISSABTE 16 FEBRER
19 hores. Presentació de la Fa-

L’Ajuntament de Nàquera ha
millorat, modernitzat i dotat
d’infraestructures i serveis el
polígon industrial Els Vents
gràcies a una subvenció concedida per l’Institut Valencià de
Competitivitat
Empresarial
(IVACE).
Les actuacions, realitzades
entre octubre i desembre amb
un cost pròxim als 60.000 euros, han consistit en la millora
de l’enllumenat públic mitjançant mesures d’eficiència ener-

lla Sant Francesc. Sala d'Actes
de l'Ajuntament.
DISSABTE 23 FEBRER
17.30 hores. Proclamació de
les Falleres Majors per part de
la Junta Local Fallera. Sala
d'Actes de l'Ajuntament.

gètica gràcies a la substitució
d’equips i llums. Així mateix,
s’han habilitat nous aparcaments, vials i accessos, a més de
la reparació de les bústies concentrades dels carrers Mistralenc, Vendaval i Xaloc amb la finalitat de disposar d’un correcte
servei de correus.
D’altra banda, s’han reposat
embornals i tapes de registre
que es trobaven en mal estat i
s’han senyalitzat verticalment
els carrers de l’àrea industrial.
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REDACCIÓ | La remodelación del polideportivo municipal se ha puesto en marcha con
las obras de mejora en los accesos de la entrada principal
del recinto y en la pista de
frontón con el objetivo de que
las nuevas instalaciones municipales estén listas el próximo
verano.
El Ayuntamiento de Serra ha
iniciado la primera fase del
proyecto de reforma del recinto deportivo elegido por los vecinos con sus votos entre las
dos propuestas que se lanzaron
en una consulta ciudadana
convocada a finales de 2017.
A esta primera fase, cuyo
presupuesto asciende a 89.000
euros de fondos municipales,
le seguirá la construcción del
campo de fútbol 8 de césped
artificial. Esta obra, con un
presupuesto de 270.000 euros
está subvencionada por la Diputació de València dentro del
programa SOM. El proyecto ya
aprobado está a punto de salir
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Polideportivo municipal de Serra.
a licitación, por lo que las
obras se prevé que terminen
antes del verano.
Las dos propuestas que se
sometieron a votación fueron
la reconversión del campo de
fútbol de tierra en uno césped
artificial o su transformación
en un espacio multideporte
con un campo de fútbol 8, una
pista de baloncesto, dos pistas

de pádel y una zona de skate.
Esta última opción fue la que
más apoyos obtuvo, aunque su
ejecución se completará en sucesivas fases conforme se disponga del presupuesto para
acometer las obras.
El recinto cuenta también
con una pista cubierta de fútbol sala, gimnasio y salas para
actividades.
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La gastronomia de Serra continua estant d’enhorabona. Tres
restaurants de la localitat de la
Serra Calderona han aconseguit
la Cullera de Fusta, el guardó
que atorga l’associació Wikipaella als restaurants que serveixen
als seus locals autèntica paella
valenciana cuinada a llenya.
Els restaurants que han aconseguit en 2019 aquest reconeixement són Chaparral, Descanso i
La Garrofera.

Aquest municipi és un autèntic santuari de la paella valenciana i compta amb nombrosos locals on es cuina la tradicional
paella valenciana a llenya.
Wikipaella és una associació
sense ànim de lucre composta
por persones de tota condició i
organismes públics privats que
lluita per a difondre el coneixement i reconeixement de les autentiques paelles valencianes
arreu del món.

)($)

$#"&(#

'&&(
DISSABTE 9 FEBRER
9.30 hores. Presentació del llibre
‘El Barco del adiós’ de Juan Castillo. Casa de la Cultura.
DIVENDRES 15 FEBRER
19 hores. Presentació del llibre
‘Entre la luna y el mar, nosotros’
de Julio Mate. Biblioteca Municipal.
DISSABTE 16 FEBRER
11.30 hores. Ruta guiada gratuïta
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La Unió Musical ha presentat el seu primer disc ‘Tribut a Serra’ que compta amb 8 composicions:
el pasdoble La Unió de Serra; la Masurca; la fantasia Pumby; el pas-doble de concert El descanso; A
tu Sant Roc; la marxa de processó 75 aniversari de la Mare de Déu Agüero i Destellos del Alba.

de les Escultures. 12 hores. Festival comarcal de bandes Juvenils
amb la U.M. de Museros i la S.M.
La Primitiva de Serra. Casa de la
Cultura.
DIVENDRES 22 FEBRER
17.30 hores. Animació lectora per
a xiquets. Biblioteca Municipal.
DISSABTE 23 FEBRER
11 hores. X Edició Carrera de Árboles y Castillos.
DIUMENGE 24 FEBRER
9 hores. VI Marxa contra el càncer.
La Gorrisa. Des de l'Ajuntament
de Serra.
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REDACCIÓ | La Rondalla
Raíces de Gátova y el Grupo de
Baile de Marines actuaron el
pasado 3 de febrero en la plaza
del Ayuntamiento de València
en el marco de la VII Mostra de
Productes de la Marca Parcs
Naturals en la que se ofrecieron
los productos turísticos, de
agricultura y artesanía de los
parques naturales valencianos.
El secretario autonómico de
Medio Ambiente, Fran Quesada, entregó junto con el alcalde
de València, Joan Ribó, el director general de Medio Natural, Antoni Marzo, y el concejal
de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera, Sergi
Campillo, las 21 nuevas certificaciones de la Marca Parcs Naturals a las empresas adheridas
en 2017 y 2018 dedicadas a
productos naturale, artesanales y a actividades ligadas con
el turismo de naturaleza.
La actuación de la rondalla
acaparó la mañana, ya que tras

Actuación en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.
la inauguración representaron
durante una hora un espectáculo que recreaba una boda tradicional de Gátova entre una
mujer de Gátova y un hombre
de Marines con lanzamiento de
caramelos final incluido.
Para los 17 músicos de Gátova que componen la rondalla
ha sido “un honor” actuar por

primera vez en Valencia representando a la Serra Calderona.
Hasta la plaza del Ayuntamiento de Valencia se desplazaron miembros de las corporaciones
municipales
de
Marines y de Gátova, así como
vecinos de ambas localidades
que se sumaron al espectáculo
que recibió buenas críticas.
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El edificio El Hoyo acoge una exposición de pintura, escultura y poesía perteneciente a la asociación
de artistas ‘Espejo de Alicante’ en colaboración con la asociación de poetas ‘La Platea’ de Valencia. La
muestra se podrá visitar los sábados, de 18 a 20 horas y los domingos, de 12 a 14 horas.
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La octava edición del Gátova
Trail que se celebrará el próximo
28 de abril en la localidad de la
Serra Calderona ha comenzado a
calentar motores. Hasta el momento ya hay más de 400 participantes inscritos para las diferentes carreras: la maratón, la media
maratón y la 10K.
La carrera de montaña discurrirá por el parque natural de la
Serra Calderona y la recaudación
que se obtenga de los dorsales se
destinará a financiar actividades
deportivas y culturales de Gátova
Avanza, la asociación local organizadora de la prueba junto al
Ayuntamiento de la localidad.
El sábado 9 de febrero tendrá
lugar la presentación del vídeo
oficial de la octava edición del trail

en el edificio El Hoyo a partir de
las 19 horas y el domingo 10 de febrero está programado el primer
entrenamiento oficial a partir de
las 8.30 horas para reconocer
parte de los recorridos. Los participantes en esta prueba previa se
dividirán en grupos según el nivel.
Los ganadores en cada una de
las carreras que se disputarán el
próximo mes de abril se llevarán a
casa un trofeo realizado para la
ocasión por la asociación de mujeres de Gátova.
Las inscripciones para participar en el trail de Gátova siguen
abiertas en: https://www.toprun.es/eventos/viii-gatova-trail2019 y las plazas son limitadas
debido a se disputa en el parque
natural.
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Las obras en La Casona avanzan a buen ritmo con el objetivo
de conseguir el ensanche de la
calle San José y eliminar así un
punto de riesgo tanto para peatones como para vehículos y mejorar el acceso al futuro colegio
de Olocau.
El Ayuntamiento de Olocau ha
culminado la compra de la propiedad con la ejecución del segundo y último pago de 50.000
euros. en los que se había dividido la operación de compraventa.
De esta forma, el histórico inmueble que se destinará a uso
público pasa a manos municipales en su totalidad.
El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero, ha valorado que esta adquisición significa un aumento

patrimonial del Ayuntamiento y
de locales municipales al servicio de los vecinos. Además, ha
reiterado que la compra de esta
propiedad conlleva otros dos objetivos importantes para el municipio como son el ensanchamiento de la avenida San José y
la mejora en el acceso principal
al nuevo colegio público de infantil y primaria que sustituirá al
Alt Carraixet.
El primer esil socialista ha recordado tras materializar la
compra junto a los hasta ahora
propietarios de La Casona que
esta actuación era una prioridad
de la corporación municipal que
“por fin tras mucho trabajo se
está consiguiendo a favor del interés del municipio”.
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L’alcalde d’Olocau, Antonio
Ropero, i els guies Víctor Chaos
i Guillermo Tortajada, han presentat a la Fira Internacional de
Turisme (Fitur) la recreació virtual del jaciment del Puntal dels
Llops en presència de la presidenta de la Confereració Euro-

pea de Festes de Recreació Histórica i el president de l'Associació de Recreacions Històriques d'Espanya.
Olocau ha estat present per
primera vegada a Madrid junt a
altres municipis de la comarca
com Llíria i Riba-roja de Túria.
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L'Ajuntament d’Olocau rebrà
aquest mes de febrer el ‘Reconeixement de la Cultura 2019’,
otorgat per la Diputació de València, atés que el Museu de
Prehistòria de València ha reconegut a Olocau, com un municipi bolcat en la recuperació del
patrimoni historicocultural.
L’àrea de Cultura, a proposta
dels diferents serveis que la
componen, atorgarà diferents
‘Reconeixements de la Cultura
2019’ a aquells ajuntaments que
les comissions tècniques de cada servei han valorat com espe-

cialment proactius en el desenvolupament dels programes
culturals de la Diputació. Així,
seràn reconeguts en diferents
actes els ajuntaments de Silla,
Carrícola, Otos, Paiporta, Castelló de la Ribera, Titaguas, Alzira i Olocau.
En tots els casos, els veïns podran assistir als actes de reconeixement que tindran lloc en
cada municipi i que estaran
oberts amb un acompanyament
musical. Els representants dels
ajuntaments rebran una figura
dissenyada per Artur Heras.

REDACCIÓ. | El próximo
23 de febrero se celebrará la
Amstel Nit de Les Falles, el pistoletazo de salida al calendario
pirotécnico de las Fallas con la
mascletà vertical más alta de la
historia. Será frente al edificio
Veles e Vents, en La Marina de
València, gracias a la colaboración de Amstel, el Ayuntamiento de València y el maestro
pirotécnico
Ricardo
Caballer, que tiene su empresa,
Ricasa, ubicada en el término
municipal de Olocau.
En la propuesta de este año,
las 392 fallas valencianas tendrán un papel en el espectáculo. Con una duración en torno
a los 10 minutos, el espectáculo pirtécnico combinará los
mejores elementos de la mascletà y el castillo de fuegos artificiales en lo que se está convirtiendo en un género propio
en los últimos años.
El diseño del disparo se ha
hecho pensando en que pueda
disfrutarlo el máximo de gen-
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Ricardo Caballer en la disparada de la mascletà vertical.
te, desde cualquier punto de La
Marina y muchas zonas de la
ciudad y marcará el arranque
de las celebraciones falleras
por todo lo alto.
El espectáculo pirotécnico
incluirá, entre otras innovaciones, la mascletà vertical más

alta de la historia y aunará
fuerza con espectacularidad, ya
que está previsto que el terremoto final concentre una potencia equivalente a tres mascletaes de las que se disparan
del 1 al 19 de marzo en la plaza
del Ayuntamiento.



$*.)3,+.3.5*2#31*3,

 

41/3/-25+/4153&3-1+/3535,20
4)+&205-45,3540*)4,35-45."2,
( ''(($

          
          
REDACCIÓ | El exjugador
del Valencia CF, Fernando Giner, toda una leyenda del valencianismo de los años 90, se
ha desplazado hasta Camp de
Túria para participar en el acto
de presentación de los diferentes equipos que conforman la
escuela municipal de fútbol del
Loriguilla CF.
El acto, que tuvo lugar el pasado 18 de enero, contó con los
jóvenes jugadores de la escuela
que afrontan con ilusión esta
nueva temporada, con los entrenadores y delegados de los
equipos y con miembros de la
corporación local. Todos ellos
tuvieron la ocasión de compartir la presentación oficial de la
escuela con el presidente de la
Asociación de Futbolistas del
Valencia CF como invitado de
lujo.
El alcalde de Loriguilla, Sergio Alfaro, aseguró ante el numeroso público que llenó la
Casa de la Cultura que desde el
Ayuntamiento “tendemos la
mano para seguir creciendo” y
“nos ponemos a disposición de
la escuela para todo aquello
que precise”.
El Loriguilla CF se mantiene
esta temporada en competición con cuatro equipos de fútbol base: uno en categoría querubín, prebenjamín, bejamín,
un alevín y la formación amateur en segunda regional.
El temporada pasada la es-
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El Ayuntamiento de Loriguilla ha recibido de la Diputación
una subvención de 14.897 euros
destinados a trabajos de conservación, mantenimiento y aprovechamiento forestal por un importe de 8.938 euros. En este
caso se va a cometer la reparación de caminos que se encuentran en mal estado en el monte
para permitir el mejor acceso
por parte de los vecinos y visitantes al entorno medioambiental y al mismo tiempo facilitar el

acceso a los servicios de emergencia en caso de incendio.
El resto de la ayuda, 5.958 euros se destinarán a inversiones
de conservación, mantenimiento y aprovechamiento forestal.
El Ayuntamiento ya resultó
beneficiario del mismo programa de ayudas en 2017 y ejecutó
una reparación de camino así
como la compra de maquinaria
forestal como desbrozadoras,
motosierras forestales y equipos
de protección individual.
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Los propietarios de una vivienda en Loriguilla podrán hacer frente al pago del recibo del
IBI en dos plazos. El Ayuntamiento permitirá a partir de este año a los vecinos abonar el
impuesto de bienes inmuebles
de forma fraccionada en el mes
de agosto y otro en octubre.
El único requisito que deben
cumplir los propietarios para
poder acogerse a esta posibili-

dad es tener domiciliado en el
banco el recibo del IBI.
El alcalde de Loriguilla, Sergio Alfaro (Ciudadanos), ha defendido que con esta nueva medida que se ha implantado este
año en el municipio se consigue
aliviar el bolsillo del contribuyente al no tener que realizar
por defecto un único pago del
impuesto que grava la propiedad de una vivienda.

3%4/-3
cuela de fútbol inició una nueva etapa tras la marcha del
equipo Huracán CF del municipio de Camp de Túria con
una estructura más familiar
donde la implicación de los padres de los jugadores, del cuerpo técnico y del propio consistorio ha sido fundamental para
poner en marcha el nuevo proyecto.

El director deportivo Álvaro
Álvarez, ha asegurado que “nos
sentimos orgullosos del trabajo que estamos haciendo” y
destaca la respuesta que ha tenido el proyecto que ha atraído
incluso a jugadores de Vilamarxant, La Reva, Godelleta o
Xirivella. “Las puertas siguen
abiertas en todo momento a los
que se quieran sumar”, añade.
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El alcalde de Llíria, Manolo
Civera, se ha reunido con el director general de la empresa
Conforoma para la Península
Ibérica, David Almeida, y representantes de las empresas que
ejecutarán el proyecto del nuevo centro logístico que la multinacional francesa instalará en el
polígonoindustrial de Carrasses.
Conforama construirá, en este sector industrial de la capital
del Camp de Túria, unas insta-
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laciones de 60.000 metros cuadrados a los que hay que sumar
otros 1.000 metros cuadrados
para un edificio administrativo.
El nuevo centro logístico prevé generar una empleabilidad
para cerca de 250 personas.
Además, la compañía no descarta abrir, en el futuro, una
tienda anexa en la parcela de
80.000 metros que ha adquirido en Carrasses.
David Almeida, considera esta inversión en la población de

Llíria “como la más importante
estratégicamente para los planes de expansión de Conforama”, ya que a las 50 tiendas con
las que cuenta actualmente en
la península, prevé 20 nuevas
aperturas durante los dos próximos años.
La multinacional solicitará en
breve al ayuntamiento la licencia de obras para iniciar la construcción del centro logístico de
Carrasses “lo más pronto posible”.
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cabo por el doctor Ví́ctor Lago y
el doctor Santiago Domingo,
oncoginecólogos que dirigen esta investigación en el hospital
La Fe de Valencia”.
Ana Borrás añade que “lo que
más me motiva para organizar
este concierto es pensar que de
verdad estoy ayudando a muchas personas, que haciendo lo
que más me gusta realmente
puedo ayudar”.
En estos cuatro años el concierto ha ido creciendo. El primer año se organizó para 20
personas con dos participantes.
Cada año el aforo ha crecido al
doble; el año pasado se organizópara unas 215 personas y eran
17 participantes.
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REDACCIÓ | El Ayuntamiento de Casinos ha aprobado la programación cultural estable que se ofrecerá a lo largo
del año en el Auditorio de la
Unión Musica y que arrancará
este mes de febrero con dos
proyecciones de cine. En marzo, el plato fuerte del menú
cultural será el concierto que
ofrecerá la orquesta del Conservatorio de Llíria.
En abril será el turno del
musical, con una obra a cargo
del grupo teatral de la escuela
del actor. En junio habrá doble
sesión de cine y en el mes de

julio la agrupación teatral de la
Unión Musical Casinense ofrecerá un musical destinado al
público infantil.
Tras el parón de las vacaciones del mes de agosto, la programación cultural regresará
con la actuación de Dani Miquel que ofrecerá su espectáculo infantil el 15 de septiembre.
En octubre regresará al escenario el grupo teatral de la escuela del actor con una nueva
representación programada
para el 6 de octubre, mientras
que en noviembre será de nuevo el turno del cine.

En diciembre, la agrupación
teatral de la Unión Musical Casinense ofrecerá al público un
nuevo musical.
En cuanto a los precios públicos, oscilan entre los 3 euros
del cine y los 14 euros de los
musicales. El Ayuntamiento de
Casinos ha sacado a la venta
abonos anuales a un precio de
75 euros para el público en general y 40 euros para los socios
y un abono oro de 100 euros
para el público general que da
acceso a las butacas oro, y de
65 euros para los socios de la
Unión Musical.

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS
VIERNES 15 FEBRERO
22.30 horas. Cine
‘Bohemian Rhapsody’.
DOMINGO 17 FEBRERO
18.30 horas. Cine ‘Los
Lunnis’.

RENOVACIÓN DE ABONOS 2019
Días de renovación de abonos 11, 12 y
13 de febrero.
Día 14 de febrero reubicación
Día 15 de febrero nuevos.
Horario de renovación de 10h a 14h.



El Auditorio de la Unión Musical de Casinos acogerá el próximo 16 de febrero a partir de
las 18 horas un concierto de talentos a beneficio de la investigación contra el cá́ncer de ovarios.
En
el
espectáculo
participarán un total de 13 cantantes, bailarines y pianistas de
edades comprendidas entre los
13-23 años.
Ana Borrás Marcos es la encargada de organizar este concierto benéfico por cuarto año
consecutivo. “Todos nos involucramos al 100 por cien con la
causa y deseamos recaudar la
mayor cantidad de dinero posible para la investigació́n contra
el cáncer de ovarios, llevada a
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REDACCIÓ | La Mancomunitat Camp de Túria acogió el
pasado 4 de febrero la primera
reunión del comité técnico,
que reúne a los representantes
de los firmantes del Acuerdo
Territorial de Empleo, entre
los que han participado sindicatos, asociaciones de comerciantes, empresarios y ADL’s.
En la cita se han puesto sobre la mesa las líneas de trabajo del Acuerdo Territorial de
Empleo ‘Xarxes per a l’Ocupació’. Un proyecto financiado
por Labora que se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre y
en el que trabajan los técnicos
desde el pasado 7 de enero.
Se trata de una serie de actuaciones para mejorar la empleabilidad, dinamizar las asociaciones de comerciantes y
empresarios y acompañar a
emprendedores desde que tienen una idea hasta que la hacen realidad. Coaching, mentoring, networking, talleres…
una multitud de actividades
que tratan de crear redes entre

los agentes económicos y sociales para que la comarca
crezca para mejorar la calidad
de vida de los vecinos.
A partir de ahora, el Comité
Técnico pasa a llamarse Observatorio Socioeconómico de
Empleo y Empresa con el objetivo de conocer la realidad socioeconómica de la comarca,
detectando las necesidades y
las tendencias para establecer
las líneas de acción que optimicen el desarrollo comarcal y
el empleo.
Empreses en Xarxa
El trabajo se ha organizado
en distintas vertientes: ‘Empreses en Xarxa’ para la creación y dinamización de redes
empresariales para la mejora
de la productividad.
Para ello se ha generado el
itinerario de gestores donde a
través de sesiones grupales y
seguimientos individualizados
coordinados se intenta afianzar y potenciar las asociaciones. ‘Emprenem en Xarxa’ da-

rá cobertura al emprendimiento. Un comité técnico evaluará
las necesidades de los emprendedores y se creará el Punto de
Atención al Emprendedor y
una red virtual de emprendimiento.
Ocupació en Xarxa
Por su parte, ‘Ocupació en
Xarxa’ desarrollará planes de
empleabilidad con una atención personalizada para potenciar habilidades, actitudes y
conocimientos necesarios para
conseguir un empleo y ‘Conexió en Xarxa’ trabajará en la digitalización para el desarrollo
de individuos, comercios digitales, y empresas en red.
Todas estas vertientes tendrán de apoyo al Portal de Empleo y Empresa de la Mancomunitat de Camp de Túria,
dónde las personas en paro
que buscan un empleo pueden
acceder digitalmente a las ofertas laborales que se crean en la
comarca por parte de las empresas.

Más de medio centenar de
personas asistieron a la Gala del
Deporte organizada por la Mancomunitat Camp de Túria para
premiar a los participantes de
las ligas dels Jocs Esportius de
tenis, fútbol 8 y fútbol Sala y del
Circuito de Carreras Populares
Camp de Túria y presentar la
décima edición de la Carrera de
los Árboles y Castillos que se
disputará el 23 y 24 de febrero.
La gala estuvo presidida por
la presidenta de la Mancomunitat y alcaldesa de Marines, Lola
Celda, acompañada por el director general de Emergencias,
José María Ángel, que recibió

una distinción por la labor realizada durante su etapa como
alcalde de l’Eliana en todo el
proceso para recuperar la Carrera de los Árboles y Castillos.
También asistieron a la gala la
diputada de Bienestar Social y
concejala de l’Eliana, Mercedes
Berenguer, la diputada autonómica del PSPV y concejala de
Benaguasil, Rosa Peris, y el diputado del PP, José Vicente Pérez, alcaldes y concejales de los
17 municipios de la comarca,
técnicos de deportes, representantes de los clubes deportivos,
y de los colegios, así como familiares de los deportistas.

01!0../.01%/1-,*1.,-/*1 1!0*(+--,*
,./)/. 1*&1#.,#+,1$/'1(.0%+)+,'0Con motivo de la décima edición de la Carrera de los Árboles y Castillos, la Mancomunitat
Camp de Túria ha organizado
un menú para promocionar durante los dos días de la carrera 23 y 24 de febrero- la gastronomía tradicional de la comarca.
En el ‘Menú Carrera de los
Árboles y Castillos’, participan
17 bares y restaurantes de nueve
municipios del Camp de Túria,
que ofrecerán platos típicos como arroces, carnes y ollas durante el sábado y la comida del
domingo. “El objetivo es promover el turismo en nuestra comarca, a través de la práctica
deportiva, en concreto del run-

ning, y también dando a conocer nuestros platos típicos. La
carrera, que en dos días congrega a más de 400 corredores y a
sus familiares, es una oportunidad para nuestra hostelería y
restauración”, aseguran los organizadores.
La carrera organizada por la
Mancomunitat Camp de Túria
con el apoyo de Turisme Valencia y la colaboración de entidades privadas se disputará por
equipos sobre un recorrido de
200 kilómetros divididos en 15
etapas con final en Riba-roja.
El plazo de inscripción para
participar en la prueba se cerrará el 18 de febrero.
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La Mancomunitat Camp de
Túria ha abierto el plazo de inscripción para participar en el
Circuito de Carreras Populares
que coordina por cuarto año
consecutivo la entidad supramunicipal. La inscripción puede formalizarse a partir de este mes de febrero en
cronorunner.com.
El Circuito de Carreras Populares está formado por un total
12 carreras de asfalto que discurren por los municipios de la comarca de Camp de Túria.
La primera prueba se dispu-

tará el próximo 4 de mayo, con
la celebración de la octava edición de la Cursa Popular Sant
Vicent de Llíria.
Para poder clasificarse en el
Circuito de Carreras Populares,
que cuenta con la colaboración
de Caixa Popular, los corredores
deberán concluir al menos ocho
de la docena de pruebas que
conforman este año el circuito
comarcal.
En la pasada edición, el Circuito de Carreras Populares registró una participaron más de
300 deportistas.
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La Diputació de València, d’acord amb l’Ajuntament de l’Eliana, ha presentat una proposta
per a donar solución al col·lapse
de trànsit i la falta de seguretat
en la carretera que uneix Sant
Antoni de Benaixeve i Riba-roja
(CV-336) al seu pas per l’Eliana. El projecte redactat pels tècnics de Carreteres se centra en la
travessia de la carretera amb el
carrer Ramon Navarrete, nexe
habitual amb Montesol pel club
de tenis Las Vegas.
L’estudi contempla diferents
alternatives i seran els veïns els
qui decidisquen quina prefereixen. Una possibilitat és remodelar l’encreuament aprofitant
l’espai existent i l’altra és fer una
rotonda. En el primer cas no caldria fer expropiacions i podria

dur-se a terme l’any que ve. En
cas de fer una rotonda caldria
fer expropiacions. i el termini
d’execució es fixa en tres anys.
La diputada i regidora d’Urbanisme de l’Eliana, Mercedes
Berenguer, ha participat en la
reunió amb el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, i els representants de les associacions de
Montesol, El Valle i Entrepins,
Enrique Montesinos, José Torres i Juan Miragall. Tots coincideixen que la millor opció és
la rotonda.
Els representants veïnalls han
sol·licitat una actuació provisional que puga millorar la seguretat a l'espera de l'execució de la
rotonda i que les obres comencen pels trams de major densitat de vianants.

REDACCIÓ | L’Eliana se
prepara por cuarto año consecutivo para celebrar la Marcha
Solidaria contra el Cáncer ‘Un
Paso da Vida’, dentro del Circuito RunCancer organizado
por la Junta Provincial AECC.
El próximo 24 de febrero a
partir de las 11 de la mañana la
Plaza de Ayuntamiento acogerá el evento, que será el primero de los que se celebrarán a lo
largo del año en la comarca de
Camp de Túria.
La quinta edición del circuito
RunCáncer recalará también
en La Pobla de Vallbona, Llíria,
Bétera, Vilamarxant, Nàquera,
Benissanó, Marines y Olocau.
Para participar en las pruebas es necesario adquirir el
dorsal con un coste de 3 euros
que se destinará íntegramente
a becas de postgrado para la
investigación, que se entregarán cuando acabe el circuito.
Los dorsales para la marcha
de l’Eliana estarán disponibles
en el polideportivo, los cole-
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Representantes de La Pobla en el acto RunCáncer.
gios Garbí, Virgen del Carmen,
l’Olivera, Helios, Iale, Montealegre, Rivas Luna, en el instituto l’Eliana y en los comercios
de la asociación de comerciantes. El mismo día del evento
podrá adquirirse la camiseta
del 2019 por 5 euros. El objetivo es superar los 1.600 dorsales vendidos en la marcha del
paaado año en la que se recaudaron 5.000 euros..

El circuito, que se presentó el
15 de enero en el Palacio de
Congresos, arrancó el 10 de febrero bajo el lema ‘Yo sí sumo’
y llegará hasta el próximo mes
de diciembre a 80 municipios
de la provincia, con parada en
València el 20 de octubre, con
la celebración de marchas y carreras para luchar contra el
cáncer y visibilizar la batalla
contra la enfermedad.





 

La torre d'Olla és el topònim que
rep el conjunt constructiu que conforma la torre vigía islàmica i l'alqueria situada al municipi vell de
Marines al paratge denominat
"Olla", que es troba a la Serra Calderona i pròxima als vessants de la
muntanya Gorgo.
Encara que ens trobem davant
una torre d'origen islàmic, el topònim apareix citat per primera vegada al segle XIII al Llibre del Repartiment. L'il·lustre botànic Cavanilles
també recull un grup d'edificacions
com "un curt llogaret de sis cases
anomenades l'Olla..." en el seu llibre
Observacions sobre la història natural [...] en 1797.
Pel que fa al conjunt constructiu,
afirmarem que ens trobem davant
d'una peça clau en l'estudi de torres
vigies. Això es deu al fet que l'agrupació ha mantingut el seu ús inicial
fins a l'actualitat. A diferència de la
major part d'edificacions analitzades, Olla manté la seua torre i les alqueries adossades. Aquestes alqueries no han de ser de la mateixa
època, encara que antany hi hauria
altres similars (segurament construïdes amb tapial, igual que la torre).
El sistema constructiu i estructural de la torre continua sent el tapial
i en aquest cas destaca la presència

  

 

  
 
del gres roig i les arenes roges. La calç
per a aquesta tècnica s'extreia d'uns
forns pròxims. La seua planta és
quadrada i l'accés a la torre es realitza per un nivell elevat, encara que no
queda ni rastre de l'escala d'accés. En
l'actualitat la seua entrada es troba a
l'esquena de l'alqueria principal, que
està molt pròxima a la torre.
Un punt a destacar és la connexió
visual amb el castell del Real, de manera que com la resta de torres de l'època manté la funció vigia.
L'accentuada deterioració d'Olla i
el seu entorn ha provocat que la situació actual haja arribat a ser tan
crítica que alguns dels actuals
propietaris -i conservadors
de les característiques etnogràfiques, culturals
i històriques del
lloc- s'han decidit a posar en
marxa una iniciativa nova
per a intentar

salvaguardar, i posar en valor,
aquest peculiar conjunt, conjuminant les diverses iniciatives en un
projecte comú. Per a això han aprofitat l'impuls que ha suposat per a la
zona la redacció Pla Estratègic Territorial, elaborat per la Universitat
Politècnica de València, i impulsat
pels Ajuntaments de la zona centralsud de la Serra Calderona, amb la finalitat d'emprendre la rehabilitació
i posada en valor del paratge d'Olla
i de la seua àrea d'influència (Pla Territorial Estratègic Àrea Centre-Sud
de la Serra Calderona, 2014 ) .
Encara que la torre i l'alqueria
d'Olla s'han recollit com un
poblat desha-

bitat, queda lluny d'aquesta realitat.
Gràcies al Col·lectiu Projecte Aliaga,
el conjunt continua habitat per algun dels seus membres com Luís
Contreras, Alberto Araico, Carlos
Martín, etc. El citat col·lectiu es troba rehabilitant i mantenint aquestes
edificacions d'una manera altruista,
al mateix temps que pretenen donar
difusió de l'existència d'aquesta
construcció BIC. Així doncs, busquen col·laboradors que els ajuden
amb la catalogació i els treballs que
puguen fer que aquest vestigi islàmic no passe a desaparéixer com altres construccions de l'època.
Gràcies a un dels nostres lectors,
Ferran Zurriaga, vam saber de l'existència d'aquest conjunt històric
que des de 2001 està declarat com a
Bé d'Interés Cultural. Es tracta, pot-

ser, d'una de les edificacions més interessants de les estudiades fins al
moment a causa de l'estat de conservació respecte al seu origen. Per
aquest motiu animem els nostres
lectors a col-laborar amb nosaltres i
interactuar en la recerca d'una millor catalogació del nostre patrimoni comarcal, arquitectònic i cultural.

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.



  

Actituds
xenòfobes en
època de crisi
Darrerament, no hi ha conversa sobre
la situació econòmica i social que s'inicie
amb algun amic o conegut que no acabe
amb una frase molt emprada i lapidària
per part de l'interlocutor. "A la fi totes les
ajudes econòmiques són per als moros i
els immigrants, els de casa no tenim dret
a res, els ajuntaments ho donen tot per a
ells", és la màxima que sol amollar l'altra
persona quan s'enraona sobre les penúries i els problemes quotidians que, avui
dia, afecten molta gent malgrat la millora que des de diverses administracions
públiques es llancen repetidament i cíclica.
D'un temps ençà, les actituds amb un
rerefons xenòfob i racista augmenten a
un ritme vertiginós que no entén de classes socials ni de capacitat econòmica per
part de les persones que les fan servir.
Tant s'hi val que la persona que atribueix
la culpa de tots els mals als immigrants
siga d'esquerres o de dretes, que tinga
més o menys diners, que haja estudiat o
no o que siga jove o major. És una qüestió, malauradament, amb una pàtina que
traspua un sentiment xenòfob molt accentuat i que lluny de desaparèixer pren
una embranzida important pertot arreu.
La situació de crisi econòmica, amb tots
els aspectes que se'n deriven, ha creat tot
un ambient on els immigrants són els
culpables de bona part dels problemes
que hom pateix actualment.
Enrere queden els anys en què al Camp
de Túria i en altres comarques valencianes els immigrants eren els qui en formaven part de les colles que s'encarregaven de la collita dels cítrics, especialment
les taronges, atesa la voràgine que es vivia al món de la construcció amb sous sucosos i condicions laborals envejables, on

La re
industrialització
del Camp de
Túria
La nostra comarca sempre s’havia definit econòmicament més lligada al sector serveis i al sector primari de l’agricultura. Així, poblacions com La Pobla
Vallbona, Llíria, Bétera, Benaguasil, Casinos, Vilamarxant i Marines, mantenien, i encara continuen mantenint, un
fort pes en la producció agrària valenciana.
Però, amb l’arribada del Govern del
Botànic amb la direcció del Conseller
Rafa Climent, esta comarca ha evolucionat cap un nou sector que, tot i ja estar
prou implantat en alguna població, ha
reviscolat i ha agafat un nou impuls, estic referint-me al sector industrial.
L'IVACE, dependent de la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, va destinar entre
2018 i 2019 un total de 4,81 milions

  

els valencians en tenien un dret preferent. Ningú no volia anar al camp a patir
llargues jornades laborals i amb sous escassos si a l'obra hom guanyava uns salaris envejables per menys hores al dia. Els
immigrants van ocupar l'espai que abans,
fa ja dècades, estava destinat als valencians quan el moviment de persones
d'uns països a altres eren insignificants.
Ningú sembla, però, recordar-ho. Avui
dia, la gent d'altres països continuen essent una mà d'obra essencial i majoritària
en bona part dels magatzems i empreses
agrícoles que repartits pertot arreu de la
nostra comarca exporten a altres comunitats de l'Estat, a altres països europeus
i, fins i tot, d'extracomunitaris.
Les administracions públiques locals i
els ajuntaments com a entitats més properes als ciutadans tenen a l'horitzó un
repte cabdal pel que fa a les polítiques
d'integració i cohesió social, especialment quan en parlem de l'arribada de
persones procedents d'altres països. No
sols es tracta d'una qüestió humanitària
sinó també de justícia social. Molts dels
empresaris se n'aprofiten de la situació
per pagar sous minsos amb condicions
laborals exigents. Mentrestant, molts
dels que en època expansiva treballaven a
la construcció es van quedar en l'atur i
van intentar tornar al camp, on ja hi havia els immigrants i aleshores va suposar
un esclat de noves tensions. No hi manquen els qui llancen proclames contra els
nouvinguts mentre treballen en negre per tant, no hi cotitzen ni hi aporten diners per pagar els serveis públics- alhora
que acudeixen amb tota la barra del món
a l'ajuntament del seu poble per demanar
ajudes i subvencions de qualsevol tipus.
Des de fa temps, fins i tot caldria dir
que es perllonga la situació durant lustres, assistim a l'allau de festes forasteres
que res tenen a vore amb la nostra història ni amb els nostres avantpassats. Dibuixada com una nova colonització, hi ha
celebracions com Halloween o l'Oktoberfest que tenen lloc a les nostres terres i
que hom ha assumit amb una enorme
normalitat tot sense qüestionar-les ni es-

tudiar-ne el seu rerefons. Tanmateix, alguns sectors més dretans o xenòfobs malden sobre qualsevol celebració que tinga
a vore amb la cultura àrab.

d'euros per a subvencionar al 100% els
projectes de millora de 15 polígons industrials de 9 municipis de tota la comarca. Una Inversió inèdita i que ha suposat un revulsiu per al nostres pobles i
ciutats.
Quina és la seua finalitat? Millorar,
modernitzar i dotar d'infraestructures i
serveis els polígons, àrees industrials i
enclavaments tecnològics que ja teníem
al Camp de Túria i que cal posar en l’avantguarda per ser competitius i generadors de milers de llocs d’ocupació.
Som ja considerats Àrea Metropolitana de València i formem part del segon
anell de circumval·lació logística més
proper al Port, d’on procedeixen la major part dels productes finals o per manufacturar, que després seran distribuïts
a gran part de la geografia de l’Estat.
Es tant així, que Riba-roja amb el seu
gran polígon logístic, La Pobla de Vallbona amb empreses tecnològiques i del
sector de la injecció del plàstic, Bétera
amb industria de transformació i Llíria
amb les noves grans multinacionals que
comencen assentar-se, com Power Electrònics, AOM o Consum, estan conformant el nou teixit productiu comarcal
que de segur serà el motor de generació
d’ocupació que totes i tots hem esperat
durant dècades.

Queda molta feina per fer. Però este
nou Govern del Canvi, amb una força valenciana que defensa els interessos de la
seua terra, com és Compromís, ha situat
les bases per a un futur millor, més sostenible i respectuós amb la seua terra i
la seua gent.
I tot això ho hem de fer sense oblidar
d’on venim, ni el que som, protegint la
industria tradicional valenciana, iniciant
nous camis en el plànol de la competitivitat, la transformació tecnològica i les
energies renovables, situant el Camp de
Túria en la senda de la prosperitat i
apostant per la re industrialització dins
d’un model productiu propi valencià
com a eina de transformació.

L'autèntica realitat.- Mentre les autoritats municipals -govern i oposiciópassejaven pels carrers de la vila tot retent homenatge al patró, en alguns atzucacs encara retronaven les embranzides
de la notícia que hores abans es coneixia
a les xarxes socials a la velocitat del
llamp. La Pobla de Vallbona figurava,
amb altres tretze localitats valencianes de
més de 20.000 habitants, com l'únic municipi de la comarca del Camp de Túria
amb la taxa més minsa pel que fa a la despesa social. Segons un estudi publicat eixe mateix dia per l'associació estatal de
directors i gestors de serveis socials i detallat l'endemà pel diari progressista Levante, la Pobla és qualificat com un municipi precari atesa la seua despesa social,
amb menys de 50 euros per habitant a
l'any. En concret, destina 43'79 euros.
Unes xifres colpidores en una situació en
la qual cal fer una aposta decidida i eficaç
per les capes socials més vulnerables no
sols a la crisi econòmica sinó a qualsevol
tipus de pobresa.
El progrés social, polític i econòmic no
ha d'estar renyit amb una preocupació
per ajudar aquelles persones que ho passen pitjor en la nostra societat. Les prioritats han d'estar ben clares i planificades
fil per randa. Sense cap dubte ni embut.
Malauradament, la notícia no ha creat
cap tipus de debat seriós a l'opinió pública. És una mostra més de la deixadesa
que vivim des de fa anys a la nostra societat. Sempre dic que qualsevol retallada
en sanitat, educació o serveis socials passa desapercebuda per a una gran majoria
de les persones. Tanmateix, no ocorre
igual quan en parlem d'anècdotes o fets
puntuals. Què n'haurien dit alguns
col·lectius si s'hagueren escurçat determinades festes patronals o si s'haguera
canviat o modificat el seu sentit original?
De ben segur, des d'alguns partits polítics, entitats i col·lectius s'haurien enca-

rregat d'atiar el debat i crear una polèmica encesa al seu voltant. No obstant, quan
se'n parla d'alguns drets com el dels serveis socials la gent no en diu ni pruna. Tot
fins que hom ho pateix de primera mà.
Aleshores és quan reclamen inversions i
una major despesa. Els polítics actuen,
per tant, com a reflex d'eixes prioritats
socials. Tot no és culpa dels gestors que
hi ha al capdavant d'una administració.
La gent també en té una part important
de la culpa perquè trasllada eixe prisma
social al món de la política. Els nostres
polítics funcionen, nogensmenys, com un
mirall de les prioritats socials.
En el mateix estudi també apareix un
altre municipi del Camp de Túria. Bétera
s'inclou en un altre llistat d'aquells que
són titllats com a "pobres" perquè, segons
els seus paràmetres, la seua despesa discorre entre els 50 i els 100 euros per habitant i any. Detalladament, Bétera dedica 35'95 euros als segments socials més
desafavorits. La inclusió d'esta localitat
entre els més pobres en despesa social ha
colpit més perquè cal recordar que en octubre de l'any passat va ixir com un dels
municipis més rics a tot l'Estat, segons
una anàlisi publicada per l'Agència Tributària sobre les rendes econòmiques familiars. En concret, la renda és de 36.863
euros, una xifra gens destriable i que suposa una enveja a la resta de la comarca.
Tanmateix, eixa dicotomia entre l'escassa
despesa social que dedica el seu ajuntament i, d'altra banda, la renda econòmica de què disposen les famílies no deixa
de ser una disfunció d'allò més sorprenent. La contradicció entre eixos dos factors és una forma més de dibuixar una
societat on allò que compta són els números i les xifres. Les persones són bandejades, en ocasions, de la resta de paràmetres
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