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Jesús Montesinos, alcalde
de Vilamarxant
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El socialista Jesús Montesinos
fa balanç de la legislatura junt a
Voro Golfe i Eliseo Sanz socis de
govern del tripartit de Vilmarxant.
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PATRICIA
PAT
A RICIA GUZMÁN
Á | El
socialista Jesús Montesinos, alcalde de Vilamarxant, fa balanç
d’una legislatura que dóna els
seus últims espertenecs al costat de Voro Golfe, portaveu de
Compromís, i Eliseo Sanz, regidor no adscrit ex de Ciutadans,
com a caps visibles del tripartit.
A cinc mesos de les eleccions del
26 de maig valoren l'experiència
de govern i revelen entorn d'una mateixa taula en una entrevista a tres bandes les seues decisions sobre el seu futur
després d'aquests gairebé quatre anys de convivència política.
Al llarg d'aquesta legislatura els tres han estat notícia per haver estat víctimes
d'atacs vandàlics en les
seues vivendes i en els seus
vehicles. Els últims aquest
Nadal. Com ho han viscut?
Jesús Montesinos: No sabem qui ha estat ni per què actua així, per tant no podem fer
una valoració exacta. És clar que
és algú que no entén que l'acció
de govern s'ha de respectar. La
societat té mecanismes per a resoldre les discrepàncies. Aquesta manera d'actuar està fora de
joc. Si algú té algun problema hi
ha vies per a resoldre'l i aquesta
no és la via. Podem pensar en
motivacions, però és qüestió de
les forces de seguretat i esperem
que no es repetisquen.
Voro Golfe: Ho he viscut
amb molta ràbia. Em va molestar molt l'última acció contra Jesús, gairebé més que les meues.
Em vaig quedar tocat per veure

l'escena
mereix
l'escena. Ningú no s'ho mereix.
Va ser molt desagradable.
Eliseo Sanz: En el meu cas
em va sorprendre. No m'ho van
fer només a mi perquè som una
comunitat de veïns i pensava
que no anaven a atacar la meua
casa perquè la resta de veïns no
tenen res a veure amb la política municipal. No s'entén perquè
no hi ha una reivindicació. És
fer mal per fer mal.
Han arribat a tenir por?
J.M : Por no, encara que el fet
que et punxen una roda pot ser
perillós i et condiciona la llibertat d'agafar el cotxe i tenir-lo estacionat a la via pública.
V. G: En aquest cas, sí. Quan
em van punxar una roda portava a la meua filla i a una amiga,
menors, en el cotxe per a anar a
Llíria. Com a precaució mai deixe el cotxe al carrer.
Es tornaran a presentar
el mes de maig?
V. G: Jo he decidit tornar a
presentar-me. No sé si de cap de
llista perquè això ha de passar
per un procés. Tinc la meua feina de mestre d’escola en el poble, però si que continuaré quatre anys més en l'oposició o en
l'equip de govern.
E. S: Vull acabar la legislatura de la millor manera possible.
En el meu cas érem un grup d'amics que es va ficar en una
aventura i vam traure dos regidors. M'agradaria allargar la caducitat fins a final de legislatura. Ara tinc clar al 90% que no
seguiré en política.
J.M: La meua intenció és

continuar. Si els meus companys em recolzen. L'objectiu és
aconseguir el que no hem pogut
aconseguir aquesta legislatura
com el Pla General o les millores del transport. Encara així
deixem una situació econòmica
molt bona. Hem rebaixat l'IBI
urbà els últims tres anys mantenint el nivell de serveis. En l'última liquidació del pressupost el
romanent era de més de 5 milions d'euros. Hi ha una bona
base per a continuar el treball
que hem iniciat.
Quina valoració fa de la
llegislatura?
V. G: Hem treballat molt. Aix
xò és bàsic. La consciència la ten
nim molt tranquil·la. Hem treb
ballat de matí i de vesprada i els
caps de setmana hem acompanyat a les associacions i entitats.
Hem tingut les portes obertes.
El veredicte de la població se sabrà el 26 de maig.
J. M: Faig una valoració en
conjunt positiva. Queda molt
per fer, sempre hi ha coses que
millorar. S'ha treballat molt
després d'anys governant d'una
manera partidista. Som un govern seriós, hem obert les portes de l'ajuntament a tots, no hi
ha ningú que es puga sentir exclòs, hem atés igual a tots.
Aquesta és la filosofia que necessitava Vilamarxant.
E. S: L'èxit d'aquest equip de
Govern és que ha sabut aglutinar les sensibilitats i governar
per a tots pel bé del poble. S'ha
treballat moltíssim en un ajuntament amb moltes mancances.
Hi ha un galimaties amb el tema
de personal. Problemes històrics d'urbanisme, de PAIS, la liquidació del polígon industrial,
la millora del transport públic.
Hem establert la base per a la
pròxima fer més coses.
Un dels assumptes que ha
generat el moviment veïnal
‘Stop Granja’ és la construcció de la granja avícola.
En aquest moment les
obres estan paralitzades.
Quina és la situació?
J. M: L'obra està parada. Està molt avançada, gairebé acabada, però com no van complir
els termes de la llicència d'obres
abans d'obtenir la llicència ambiental, que no tenen, s'ha para-

litzat. Ara han d'obtenir la llicència ambiental per part de la
Generalitat per a legalitzar la
instal·lació. Fins que no la tinguen l'activitat no es posarà en
marxa. És la conselleria qui ha
d'establir les condicions perquè
no produïsca molèsties. Si al final es realitza l'activitat els veïns
no tenen per què patir-la.
E. S: El que està clar és que el
sòl és compatible amb aquest tipus d'activitat per això es dóna
la llicència d'obra, però supeditada al fet que s'obtinga la llicència ambiental. En cas contrari no es legalitzarà l'obra.
V. G: Aquest tema ens ha
desbordat a tots: als afectats a
l'empresa i a l'ajuntament. Sabem d'empreses semblants que
no ocasionen molèsties d'olor,
ni sanitaris, però entenem l'a-

”

El atacs vandàlics
estan fora de joc, si
algú té algun problema
hi ha vies per a
resoldre’l
larma que s'ha creat. Si no s'ha
de fer perquè la llicència ambiental és negativa no és fara i si
es fa complirà totes les mesures
perquè provoque les mínimes
molèsties. El que queda clar és
que el lloc és compatible amb
l'activitat. Encara així entenem
la reacció dels veïns afectats.
Una de les actuacions
més recents és la rehabilitació del Castell, que va generar inquietud entre els
veïns, que finalment no s'han vist afectats.
J. M: S'ha realitzat sense
moure a ningú dels seus habitatges. No s'havia fet mai una
actuació d'aquest tipus en
aquest element que és el més
significatiu del municipi. D'una
banda es van realitzar uns tastos

en la plaça per a recaptar informació de les restes que seran exposades i d'altra banda una intervenció d'emergència per a
mantenir la torrassa i evitar el
despreniment de pedres sobre
les vivendes habitades. La idea
és continuar i posar en valor
aquest patrimoni ocult que està
en els habitatges deshabitats.
La rehabilitació del Castell, al costat dels parcs canins són peticions veïnals.
Com valoren els pressupostos participatius?
J. M: Allò desitjable és que
els veïns decidisquen les inversions. Encara que de forma directa en els pressupostos participatius, la resta d'inversions al
final el que fem és recollir els
plantejaments, les propostes
dels veïns sobre què és necessari per a millorar les instal·lacions. D'aquesta forma s'ha intervingut en la majoria dels
equipaments públics culturals,
esportius, educatius per a cobrir
les necessitats del poble, de la
nostra gent.
Una de les reivindicacions històriques és la ronda oest de la Cv-50 que connecta l'A-3 amb la CV-35.
Quan s'executarà?
J. M: És una obra necessària
i urgent perquè dels pobles de
l'entorn som l'únic que queda
amb una via d'aquesta importància pel nucli urbà. Tots tenen
les seues rondes. Estan iniciats
els tràmits per part de la conselleria per a l'execució de l'obra.
Està pendent que informe medi
ambient per a elaborar el projecte, expropiacions, licitar,
pressupostar-lo i executar-lo,
amb la qual cosa s'aniria a tres o
quatre anys però l'important és
que s'ha iniciat.
En el cas del polígon, han
arribat a temps per a no
perdre les ajudes de l'IVACE com en altres municipis
de la comarca?
J. M: De les vuit actuacions
previstes n'hem executat set i
se'ns n'ha quedat una pendent
parcialment. No hem perdut les
ajudes perquè hem destinat recursos i temps per a complir.
Hem intentat obtenir totes les
línies de finançament d'altres
administracions.
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P. G. | Més d'un miler de
veïns de Riba-roja de totes les
edats es van llançar al carrer en
la Sant Silvestre per a acomiadar l'any 2018 i ajudar a Carolina García, una jove madrilenya
de 34 anys, mare de tres nens de
13, 8 i 2 anys, que després de superar en els últims cinc anys un
calvari de nou operacions -l'última el passat 10 d'octubre- a la
seua cama dreta precisa d'una
pròtesi electrònica de genoll per
a poder caminar.
Les guardioles instal·lades en
la línia de sortida van recaptar
1.800 euros -una per dorsal més
una donació de Caixa Popular i
la UDP- que han anat a parar al
compte que Carolina ha obert
amb l'objectiu d'arribar als
30.000 euros que costa la pròtesi que no cobreix la Seguretat
Social. Una xifra que no pot
aconseguir amb la nòmina del
seu marit, la seua pensió mínima per minusvalidesa i una hipoteca. “El meu objectiu és poder portar una vida normal.
Pujar i baixar escales. Gaudir

Foto: Javier Brisa
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Carolina García en la Sant Silvestre de Riba-roja de Túdels meus fills i no entrar més
en el quiròfan”, diu.
L'actual situació de Carolina
deriva d'una malformació congènita -va nàixer sense tíbiaque s'ha anat complicant fins
que li van amputar la cama a
l'altura del fèmur pel que s'ha
de valer d'una pròtesi provisional molt bàsica i d'una cadira de
rodes. La pròtesi que precisa
s'adapta al seu cos i porta un comandament que permet programar els moviments.

Carolina, que porta 15 anys
vivint a Riba-roja, va participar
en la carrera organitzada pel
Club Atletisme Riba-roja Ribapeu gràcies a una cadira de
muntanya en la qual va ser portada. No va parar de somriure,
de plorar i de saludar fins que
va travessar la línia de meta.
Encara s'emociona en reviureho. “Va ser increïble. Veure a
tanta gent volent ajudar. Vaig
ser molt feliç. Va ser un somni.
No tinc paraules d'agraïment”.

L'Ajuntament de Riba-roja ha
comprat un pis tutelat a l'Avinguda de la Pau destinat a set persones amb discapacitat funcional intel·lectual que conviuran
amb el corresponent equip de
professionals i monitors.
La signatura entre el consistori i la família propietària ja s'ha
formalitzat i l'immoble municipal serà condicionat abans de ser
ocupat.
La ubicació de l'habitatge en el
centre del nucli urbà s'ha triat
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El jutjat contenciós administratiu número 9 de València ha
rebutjat el recurs interposat per
una promotora d'un PAI en
contra d'una resolució de l'Ajuntament de Riba-roja en el
qual li exigia el compliment íntegre del conveni subscrit en
2005 en el qual es preveia la
construcció de 550 habitatges
en la Mallà.
El conveni tenia com a objectiu el trasllat d'una fàbrica de
bigues mitjançant una modificació dels 60.000 metres qua-
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amb la intenció que les persones
amb diversitat funcional aconseguisquen una integració en el
seu dia a dia.
Aquest projecte, que posa fi a
una reivindicació històrica de
col·lectius socials de la localitat i
de la resta de la comarca, tindrà
caràcter comarcal després de l'acord amb la Mancomunitat de
Camp de Túria i la Generalitat
Valenciana que es farà càrrec de
les despeses de gestió i manteniment de l'habitatge tutelat.

drats de terrenys que passaven
d'industrials a residencials a
canvi que l'ajuntament rebera
una parcel·la edificable urbanitzada i un baix comercial de
2.000 metres quadrats.
No obstant això, la mercantil
no ha executat cap de les obres
previstes, que havien d'estar
concloses des de 2012, en adduir la crisi econòmica i ha estat declarada en concurs voluntari de creditors i per això ha
recorregut les exigències aprovades pel consistori.

Foto: Francisco Martínez
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Fins al pròxim 15 de març l’Espai d’Art Contemporani El Castell (E CA) exhibeix cinc exposicions
simultànies dels fotògrafs Mira Bernabeu, Ángel Marcos, Ana Palacios, Castro Prieto i Gervasio Sánchez (tots dos en la imatge en l’acte de inauguració) en la mostra ‘Al hilo de la fotografia’.
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DIVENDRES 18 GENER
22.30 hores. Cinema ‘Vídues’. Auditori.
DISSABTE 19 GENER
11 hores. Visita guiada Ruta urbana de
l’aigua. Punt de trobada TouristInfo de
Riba-roja de Túria.
DISSABTE 19 GENER
22.30 hores. Cinema ‘Súper López’. Auditori.
DIUMENGE 20 GENER
16.30 i 20.30 hores. Cinema ‘Súper López’. Auditori.

El Tribunal Superior de Justicia
ha condenado al Ayuntamiento a
pagar 3,4 millones de euros a los
propietarios de unos terrenos de
57.165 metros cuadrados en Montealcedo que ocupó en los 70 para
zona verde, pero que hasta ahora
no había abonado correctamente.
El TSJ ha estimado el recurso de
los propietarios al rechazar el precio de 1,6 millones fijados por el
Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Valencia aunque lejos
de los 6,7 millones solicitados por
los dueños. Finalmente, determina su valor en 3,4 millones que el

DIUMENGE 20 GENER
20.30 hores. Cinema ‘Vídues’. Auditori.
DIVENDRES 25 GENER
22.30 hores. Cinema ‘Aquaman’. Auditori.

seus. Punt de trobada TouristInfo.

DISSABTE 26 GENER
19 hores. Presentació del CD d’Andreu
Soler ‘A Mar’. Sala Noble del Castell.

DIUMENGE 17 FEBRER
19 hores. Òpera ‘Madama Butterfly’.
Auditori.

DISSABTE 26 GENER
22.30 hores. Cinema ‘Aquaman’. Auditori.
DIUMENGE 27 GENER
19 hores. Teatre: ¿Qui és el senyor
Schmitt?. Auditori.
DISSABTE 2 FEBRER
11 hores. Visita guiada Castell i mu-

DISSABTE 16 FEBRER
20 hores. Cicle Harmonia ‘Simfonia Titán’. Auditori.

ayuntamiento debe abonar más
los 4.000 euros de las costas.
El fallo recuerda que “las chapuzas que se hicieron en los años 70
no interesan ahora, el hecho cierto
es que han quedado dos bolsas de
suelo que ni se han expropiado ni
han sido adscritas a ningún plan
parcial o urbanización” y considera que “no se debió permitir la ejecución de las urbanizaciones sin
incluir la zona verde que se debió
obtener asignando aprovechamiento a los propietarios o mediante expropiación cargo a los
propietarios de la urbanización”.



LOS PROFESIONALES
DE SAVIA HABLAN

  
La próstata es una glándula que
está ubicada justo por debajo de
la vejiga del varón y posee el tamaño de una nuez. Está atravesada por la uretra, que conecta la vejiga con el exterior a través del
pene y permite evacuar la orina.
Con el envejecimiento, la próstata crece de tamaño y al crecer
comprime la uretra que es por
donde sale la orina al exterior.
Cuando este crecimiento se realiza a expensas de células normales se denomina Hiperplasia
Prostática Benigna y se caracteriza por problemas obstructivos para vaciar la orina, como
pueden ser:
- Urgencia para orinar, especialmente nocturna
- Disminución del calibre del
chorro y aumento de la fuerza
para orinar
- Dolor ardor o infección urinaria
- Dolor en la espalda o en la cadera
Esta patología Hiperplasia
Prostática Benigna (HPB),
se trata generalmente con tratamiento quirúrgico, retirando
parte de la próstata y desobstruyendo la uretra. O con tratamiento medicamentoso, que impiden el crecimiento de la



próstata.
Existen otros crecimientos
prostáticos que son en base a células malignas, con crecimiento
celular desordenado que es el denominado Cáncer de Próstata, el cual, es frecuente en hombres mayores de 65 años que por
lo general tienen historia familiar
de esta enfermedad. Los síntomas iniciales son muy parecidos
a los de la Hiperplasia prostática
benigna tales como:
- Dificultad para orinar
- Flujo de orina débil o interrumpido
- Urgencia frecuente para orinar principalmente nocturna
- Dolor o ardor para orinar
- Infecciones urinarias recurrentes
- Dolor en espalada o Cadera
Por esto es importante las evaluaciones médicas periódicas
principalmente después de los 45
años.
Lo necesario para detectar el
cáncer de próstata se resume en
estos tres puntos:
1.- Evaluación Médica: interrogatorio, antecedentes, examen físico (tacto rectal)
2.- Laboratorio: Analítica General y Prueba de Antígeno Prostático Específico

3.- Eco Prostático Rectal
Si se evidencian alteraciones
en estos exámenes, el especialista de acuerdo a su criterio, solicitará otras pruebas como:
-Resonancia Magnética Trasrectal
-Biopsia de Próstata
Así, podrá diagnosticar y saber
en qué estadio está y planificar su
tratamiento.
En SAVIA, tanto en el proceso
del ingreso como en las revisiones periódicas, se realizan constantes evaluaciones físicas y en el
caso de encontrar alteraciones en
dichas evaluaciones, se remite de
forma inmediata al Médico Especialista, para que pueda realizar los exámenes pertinentes y
marcar pautas para su control.
Es importante tener en cuenta
que el crecimiento de los procesos malignos (Cáncer) en los pacientes mayores, es muy lento
(entre los 15 0 20 años, no tiene
consecuencias importantes) fácilmente controlable con tratamiento medicamentoso de fácil
administración y constante vigilancia por parte de nuestros profesionales.
Lo importante es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno.
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REDACCIÓ | Al llarg de l'any
que acaba de finalitzar, un total
de 142 veïns desocupats de Bétera han eixit de les llistes de l'atur temporalment a través dels
plans d'ocupació, programes i
tallers finançats pel Servef amb
1,4 milions d'euros.
A més, el consistori ha posat
en marxa el cinqué Pla d'Ocupació Local perquè les famílies
amb una situació econòmica delicada durant tres mesos tinguen cobertes les seues necessitats i facilitar-los que puguen
optar a sol·licitar altres prestacions o subsidis. Dins d'aquest
programa s'han realitzat 35
contractacions i està previst que
aquest any es realitzen noves
fins a esgotar el pressupost.
El regidor d'Ocupació, Augusto Sevilla, ha fet balanç de 2018
i ha insistit que “es continua treballant per a millorar els recursos formatius de persones desocupades o que busquen

reciclar-se per a millorar les
seues expectatives d'inserció laboral. A més es realitzen contractacions per a proporcionarlos experiència i qualificació
professional, intentant donar
resposta als col·lectius de major
vulnerabilitat”.
En col·laboració amb el Servef, a través d'una subvenció de
799.320 euros, a l'abril es va posar en marxa el programa ‘Et
Formem Bétera’ gràcies al qual
20 alumnes cursen certificats de
professionalitat de nivell II de
família professional agrària i
d'administració i que compta
amb equip directiu, docent i de
suport format per cinc persones. Es tracta d'un programa
destinat a millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral
dels participants.
Al desembre va començar el
‘Taller d'Ocupació Bétera’, que
comportarà la contractació de
20 treballadors a jornada com-

pleta durant un any i un equip
directiu, docent i de suport format per sis persones.
Dins del ‘Programa d'Iniciativa Social’ l'Ajuntament de Bétera ha formalitzat set contractes
de sis mesos a jornada completa per a aturats de llarga durada
i majors de 30 anys amb una
subvenció de 84.617 euros
A través de ‘Avalem Joves’ s'han contractat des d'agost a 37
menors de 30 anys inscrits en
Garantia Juvenil, amb una subvenció de 537.290 euros.
Amb el suport de la Diputació
de València s'han dut a terme
els Plans d'Ocupació per a persones majors de 55 anys a través dels quals s'han creat un total de 13 llocs de treball de
conserge, oficial d'obra, oficial
de soldadura i peons de la construcció, amb una subvenció de
62.080 euros a càrrec dels pressupostos de la corporació provincial.
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Los populares han despedido al exalcalde de Bétera, Germán Cotanda, que ha dejado el acta de concejal después de 20 años en el Ayuntamiento. El acto de homenaje sirvió también para presentar a Elia
Verdevío como candidata del PP a la alcaldía en presencia de la presidenta del partido, Isabel Bonig.
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DISSABTE 19 DE GENER
12 hores. Sant Antoni a foc. A l’Albereda.
DIUMENGE 20 DE GENER
12.30 hores. Sant Antoni. Benedicció
dels animals. A l’Albereda de Bétera.
DIUMENGE 27 GENER
12 hores. Teatre de titelles. ‘El dia de
Ramiro’. Casa Nebot.
DIUMENGE 10 FEBRER
12
hores.
Contacontes
ecològics’. Josefa Guardiola.

‘Contes

DE L’11 AL 15 DE FEBRER
De 18 a 19.30 hores. Exposició ‘XX
Científiques’. Antic Ajuntament.
DIUMENGE 17 DE FEBRER
12 hores. Titelles ‘Històries de Ratolins’.
Josefa Guardiola.

L'Ajuntament ha posat en
marxa un parc caní a Torre en
Conill on els gossos disposen de
2.500 metres quadrats per a
gaudir amb llibertat, ja que l'àrea d'esplai està totalment tancada.La zona de pinada s'ha netejat, sanejat i desbrossat i s'ha
instal·lat mobiliari de circuit caní en una zona interior delimitada per una tanca de fusta. A
més s'han creat uns camins a
l'interior de la zona de terra
monterenca delimitats per fusta de pi, s'han instal·lat papereres, bancs i panells informatius
amb les normes d'ús de l'àrea.

Cristina Ballesteros, regidora
de Parcs, ha explicat que “cada
dia desenes de gossos passegen
per ací, pel que hem volgut adequar la zona i tancarla per garantir la seguretat de les mascotes i la neteja de la pineda”.
En els dos parcs canins que hi
ha a Bétera les mascotes poden
anar soltes però sempre controlades pels seus amos, els gossos
potencialment perillosos han de
portar boç i els excrements han
de ser recollits, ha recordat la
regidora socialista.
En total s'han invertit en el
nou espai 47.656 euros.
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El contracte de les obres de la
primera fase de la construcció
de la variant nord de Bétera ja
ha eixit a licitació pública per
valor de 15.337.753 euros i un
termini d'execució de 24 mesos.
Es tracta del pas definitiu perquè el començament de les
obres siga una realitat a partir
del mes d'abril, moment en què
es coneixerà l'empresa adjudicatària que realitzarà el treball.
El projecte de la Diputació de
València que finalitzarà el 2020
permetrà traure del nucli urbà
als més de 12.000 vehicles que
diàriament transiten per la CV310 que travessa Bétera. Dàquesta manera donarà solució a
una de les principals reivindicacions del municipi.

La primera fase connectarà la
carretera procedent de València
amb la CV-310 cap a Nàquera i
Serra, una solució que evitarà el
trànsit, augmentarà la seguretat
viària dels veïns i facilitarà els
accessos al municipi des de la
carretera i als polígons.
L’alcaldessa de Bétera, Cristina Alemanyma, ha afirmat que
“estem molt contents i satisfets
perquè esta vegada sí, Bétera
tindrà variant nord, amb tots els
beneficis que això suposa” de
menys trànsit, menys perill per
als vianants, menys contaminació i menys soroll.
La regidora d'Urbanisme,
Neus Sánchez, espera que
“abans de l'estiu les màquines
estiguen treballant a Bétera”.
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El Ayuntamiento de l’Eliana
ha abierto al tráfico el nuevo
tramo de la calle la Huerta que
enlaza con la carretera de la Pobla de Vallbona. De esta forma,
los conductores disponen de
una nueva entrada y salida de
l’Eliana que ayudará a equilibrar el tráfico, completando la
circunvalación de la localidad.
La obra, que comenzó el pasado septiembre, ha costado
40.000 euros y para el alcalde
Salva Torrent es una de las
obras más importantes de la le-

P. G. | La Volta Ciclista a Espanya torna a Camp de Túria
després del parèntesi de l'últim
any, en el qual la ronda ciclista
no va aconseguir en la seva itinerari terres valencianes. Ho farà el 27 d'agost amb eixida a Cullera i meta al Puig, una etapa
de 177 quilòmetres que es correrà íntegrament a la província
passant per Vilamarxant i Bétera, i que tindrà continuació l'endemà amb eixida a l'Eliana,
rumb a l'Observatori Astrofísic
de Javalambre.
La primera de les dues etapes
valencianes de la Volta partirà
de Cullera i travessarà Corbera,
Alzira, Almussafes, Alfarp, Real
de Montroi, Xest, Vilamarxant,
Bétera, Torres-Torres i el Port
de Sagunt, abans d'arribar al
Puig.
El 28 d'agost, la carrera eixirà
des de l'Eliana, que pren el relleu a Llíria, des d'on va partir
una etapa de la Volta de 2017.
Amb un recorregut de 165 quilòmetres, els ciclistes pujaran el
Port de les Alcubles abans d'a-

Presentació del recorregut de la Volta Ciclista 2019.
bandonar la província i dirigirse cap a Terol i acabar l'etapa en
l'Alt del Javalambre a 1.950 metros. Una etapa que per a l'exciclista profesional Fernando Escartín “començarà a marcar les
diferències. L'escamot transitarà per un terreny sinuós que
desgastarà el grup abans de l'últim port. La pujada final no és
excessivament dura però sí que
marcarà diferències de temps.
Es tracta d’un port inèdit que
promet sorprendre”.

En la presentació de la Volta
a Alacant, l'alcalde de l'Eliana,
Salva Torrent, va voler implicar
tota la població des del primer
minut. “Aquest dia l'Eliana ha
de ser una festa i esperem
comptar amb tots els col•lectius
i entitats socials per a mostrar-li
al món sencer la passió que sentim per l'esport”.
La Diputació de València ha
destinat 100.000 euros per a
l'esdeveniment, dins dels comptes per a l'any vinent.
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gislatura que va a conectar la
zona de la Torre del Virrey y de
l’Almassereta con el centro de
salud y la piscina de Mandor.
“Es una obra que va a mejorar
muchísimo la vida de los vecinos ”, ha subrayado.
Asimismo, se regulará el tráfico de camiones y autobuses,
especialmente en lo que se refiere a la pinada. A lo largo de la
calle de la Huerta habrá señalización, pasos de cebra y elementos reductores de la velocidad de vehículos.
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La portavoz del PP en la Diputación, Mari Carmen Contelles, ha reclamado que la corporación asuma la remodelación
de la CV-336 a su paso por l’Eliana para mejorar la seguridad
vial y la calidad de vida de los
vecinos tras reunirse con los
presidentes de las asociaciones
de vecinos de Montesol, Entrepins y El Valle.
El PP planteará una iniciativa
al pleno para que se construya
una rotonda en la confluencia
de la calle Ramón Navarrete
con la CV-336 y la reestructuración de un tramo de 3,2 kilómetros de la vía ampliando la cal-

zada y aceras, mejorando la iluminación e instalando reductores de velocidad y semáforos.
Los vecinos han explicado
que ese tramo de la CV-336, entre el enlace con la CV-35 y la
rotonda que limita con Riba-roja, se ha convertido en una vía
con gran volumen de tránsito,
incluso de vehículo pesados y el
acceso desde la calle Navarrete
a la carretera carece de la adecuada visibilidad al existir un
cambio de rasante y una curva
cerrada que impiden observar
correctamente el tráfico tanto
en sentido Riba-roja como hacia San Antonio de Benagéber.
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Nombroses famílies s'han congregat en el Barranc de Mandor per a fer la plantació de l'arbre assignat a cada xiquet nascut l'any 2017 i que portarà una placa amb el seu nom. Durant la jornada, que
va comptar amb jardiners per a ajudar en la tasca, es van plantar al voltant de 70 nous arbres.
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DIVENDRES 18 GENER
19.00 hores. Presentació del llibre: ‘Susurros del tiempo, ¿quiénes somos?’ de
Nina Dragu. Centre Sociocultural.
DIMECRES 23 GENER
18.30 hores. Cinema fòrum: ‘Mamá
sangrienta’. Centre Sociocultural.
DIVENDRES 25 GENER
19.00 hores. Curtmetratge: ‘La–mal tratada- Historia de Maria’. Nou espai cultural.
DISSABTE 26 GENER
19.30 hores. Concert ‘La música tradicional en el quartet de corda’ de Moscovia Quartet. Casa de la Música.
DIUMENGE 27 GENER
18.00 hores. Llibres en pantalla: ‘El hijo

de Jean’. Centre Sociocultural.
DIMECRES 30 GENER
18.30 hores. Cinema fòrum: ‘Winchester 73’. Centre Sociocultural.
DIJOUS 31 GENER
19.00 hores. Exposició Óleos de Paco
Puchalt. Fins el 19 de febrer. Centre Sociocultural.
DIVENDRES 1 FEBRER
19.00 hores. La sangre: los ríos de la vida. Nou espai cultural.
DIUMENGE 3 FEBRER
18.00 hores. Cinema fòrum: ‘Amores
rotos’. Centre Sociocultural.
FESTA DE SANT ANTONI
DEL PORQUET 2018
DIJOUS 17 GENER
17.45 hores. Contacontes ‘Contes d’Hivern’ amb Tania Muñoz. Biblioteca Municipal.
18.45 hores. Toc de campanes i baixa-

Un grup 25 veïns desocupats
de l'Eliana s'han incorporat per
un període de sis mesos a la
plantilla municipal en el marc
dels programes d’ocupació EMCORP i EMCORD de la Generalitat per a la contractació d'aturats de llarga durada i majors de
30 anys.
Les persones seleccionades
compten amb diversos perfils
professionals, com a enginyers,

da del Sant a l’altar major.
DIVENDRES 18 GENER
19.00 hores. Volteig general de campanes.
19.00 hores. Desfilada de Coets des de
la porta de l’església.
20.00 hores. Plantà del primer tronc a
la Plaça del País Valencià i Cordà Tradicional Infantil amb els amics i amigues
de la Penya del Coet.
23.00 hores. Cordà Tradicional de Sant
Antoni.
DISSABTE 19 GENER
08.00 hores. Despertà amb trons d'avís.
10.00 hores. Cuina de la gran Fesolà
als voltants de la plaça.
11.00 hores. Cercavila de Sant Antoni i
els Dimonis.
13.30 hores. Disparà manual de trons.
Plaça del País Valencià.
18.30 hores. Cavalcada tradicional de
Sant Antoni
19.30 hores. Gran Correfocs amb la

arquitectes, peons de jardineria,
administratius, pintors o informàtics.
La regidor d'Ocupació i Personal, Marta Andrés, ha recordat que Ajuntament de l'Eliana
té un dèficit de personal molt
important com a conseqüència
del Reial decret llei 20/2011
aprovat per Rajoy que impedeix
a l'administració local crear
ocupació pública.

Santantonà. Eixida del bestiari de foc, a
càrrec de la Penya del Coet de l'Eliana.
20.30 hores. Processó des de l'església
per a l'Encesa de la Foguera a la Plaça
del País Valencià
21.30 hores. Repartiment de la Fesol
DIUMENGE 20 GENER
11.30 hores. Cercavila dels Clavaris
amb la Banda de la Unió Musical l’Eliana.
12.00 hores. Santa Missa a l'Església
de Nostra Senyora del Carme.
12.45 hores. Eixida de la imatge de
Sant Antoni Abat i Benedicció de tota
classe d'animals en el C/Santa Teresa.
13.30 hores. Cercavila de Sant Antoni
amb els animals i els seus amos.
14.00 hores. Corretraca fins a la tronada final al C/ Puríssima.
17.00 hores. Jocs Populars. Plaça del
País Valencià.
17.30 hores. Berenar popular. Repartiment a l'Ajuntament.
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REDACCIÓ | Els tresors de la
Pobla de Vallbona, que han romàs durant dècades ocults sota
terra, comencen a veure la llum.
Les excavacions per a documentar arqueològicament la cisterna continuen avançant i el projecte per a recuperar un dels
espais històrics més emblemàtics està sent un descobriment
en si mateix.
Els treballs efectuats per l'arqueòleg municipal, Juan José
Ruiz i Ana Sabater, han servit
per a confirmar l'existència d'una cisterna que havia servit per
a proveir d'aigua tot el centre
històric. Hi havia indicis que
apuntaven de la seva existència
des de mitjan segle XVI. Se sabia que va ser derruïda parcialment i repleta d'enderrocs en
1971. I calia suposar que era un
espai de grans dimensions. No
obstant això, quasi totes les
fonts eren orals i existien pocs
documents escrits que aportaren dades concretes..

Excavacions arqueològiques de l’antiga cisterna.
Ruiz i Sabater subratllen que
“estem davant un espai monumental en un estat de conservació sorprenent. Ningú diria que
han passat al menys 400 anys”.
Fins ara s'ha arribat a una cota de 7,5 metres de profunditat,
on en la part nord-oest s'ha localitzat el paviment de la cisterna que comptava amb unes dimensions de 14 per 8 metres i
dividides en la seva part central
per un mur amb dos arcs de mig

punt. Passaven dos dies fins que
s'omplia de la ‘sèquia primera’ i
era suficient per a proporcionar
aigua a tots els habitants durant
tot l'any, expliquen els arqueòlegs.
En la part nord s'ha trobat
l'escala d'accés a la part baixa de
la cisterna del segle XVI. Molts
anys després en el segle XX, es
va crear un pou, que permetia
accedir a l'aigua emmagatzemada sense haver de descendir.
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La Pobla de Vallbona ha recuperat la tradició de la ‘fesolà’ de Sant Antoni. El passat 12 de gener en
el mercat municipal de la localitat es va cuinar una macro ‘fesolà’ per a tots els veïns i es va cremar la
foguera de Sant Antoni amb ambientació musical a càrrec del DJ. Javi Castillo.
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FESTES PATRONALS
DE SANT SEBASTIÀ
DIJOUS 10 GENER
20.30 hores. Baixada del Sant fins a l’Altar Major.
FINS A DISSABTE 19
18.45 hores. Novena en honor a Sant
Sebastià.
DIVENRES 18 GENER
23.30 hores. Orquestra La Pato
DISSABTE 19 GENER
17 hores. Passacarrer a càrrec de la
Nova Muixeranga d’Algemesí.
22.30 hores Concert en record a Nino
Bravo.

DIUMENGE 20 GENER
7.30 hores. Despertà amb volteig de
campanes i tirs de trons i salves.
8 hores. Santa Missa
9.45 hores. Trasllat de la imatge des de
l’església de Sant Jaume a l’Ermita, Santa Missa i després trasllat de ‘La Relíquia’. A continuació ‘baixà’ del Sant amb
traques i mascletà.
17.30 hores. Dansà de carrer.
19 hores. Santa Missa
20 hores. Solemne processó. Finalitzarà
amb un castell de focs artificials.
22 hores. Volteig de campanes
DILLUNS 21 GENER
7 hores. ‘Despertà’
9 hores. Santa Missa
12 hores. Solemne Missa amb la participació dels clavaris cantada pel Cor Parroquial.
14.30 hores. Mascletà.
19 hores. Santa Missa
20 hores. Solemne processó. A continuació, magnífic castell de focs d’artifici.
En acabar, ‘Girà del Sant’, des de la pla-

El veïns de la urbanizació Maravisa han estrenat el nou parc
biosaludable que s’ha obert al
públic a l’avinguda Miguel Àngel i que els propis residents de
la zona van triar en les Inversions Participatives de 2018.
A l’acte d’inauguració d’aquest espai d’oci s’han desplaçat
diversos edils de la corporació
municipal, així com representants de col·lectius socials i veïnals de la zona. El regidor de
Participació Ciutadana, Javier
Descalzo, s’ha encarregat d’explicar aquesta actuació. D’una
banda, hem integrat la zona de
jocs infantils en un únic espai,
on s’ha instal•lat un sòl de cautxú especialment preparat per a
millorar la seguretat dels xiquets. A més, s’ha creat un espai

biosaludable que es divideix en
dos apartats. “En un d’ells s’han
tingut en compte les necessitats
de les persones més majors amb
aparells de colors grisos que s’utilitzen per a millorar la mobilitat i flexibilitat, mentre que en
l’altra s’ha pensat més en les reivindicacions de gent més jove
les amb diversos aparells de color verd que s’empren per a fer
cal·listènia”.
La inversió, amb un pressupost de 38.000 euros, ha inclòs
la col·locació dels aparells; la
instal·lació de mobiliari urbà
como bancs i papereres, la
plantació d’arbres en la zona i
un sistema de reg per degoteig.
Les obres s’han prolongat durant dos mesos, aproximadament.
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El Saló de Plens de l’Ajuntament ha acollit la presentació
dels treballadors que s’han incorporat a l’administració local.
D’una banda, 13 persones treballaran en el Taller d’Ocupació
‘Zona Recreativa en l’Ermita’ i
per altra s’ha contractat a quatre persones a través dels programes de la Conselleria d’Ocupació Emcord i Emcorp.
En el taller d’ocupació s’ha
contractat a 10 estudiants-treballadors, que hauran de superar un període de formació i treball de 6 mesos per a seguir un
altre mig any desenvolupant
aquest projecte que té com a ob-

ça fins a l’església.
DIMARTS 22 GENER
9.30 hores. Santa Missa
11.30 hores. Visita de la’La Relíquia’ als
malalts.
DISSABTE 26 GENER
20 hores.Cordà de Sant Sebastià organitzada per l’Ajuntament i mb la participació dels Quintos’98 i Amics del Coet.
DIUMENGE 27 GENER
12 hores. Santa Missa. A continuació es
durà ‘La Relíquia’ a la parròquia de la
Santíssima Trinitat i Sant Josep.
DEL 2 AL 22 GENER
16 hores. Concurs comarcal de coloms
esportius federatiu. Parc Municipal Benjamín March Civera.
DIJOUS 17 GENER
20 hores. Inauguració exposició fotogràfica ‘Sant Sebastià en blanc i negre’ de
Jesús Tortajada. La Casa Gran.

jectiu dotar d’una zona d’oci a
l’Ermita. A més, s’ha contractat
una administrativa, un docent i
la directora del projecte. La Generalitat aporta 200.000 euros
per a cobrir les nòmines dels
treballadors que és el salari mínim i el consistori assumeix els
costos del material de les obres.
L’edil de Desenvolupament
Local, Javier Nóvoa, ha explicat
que el projecte “dotarà el municipi d’un nou espai d’oci, en el
qual es podrà estar a l’aire lliure
en una zona amb bancs i taules,
amb una zona per a fer torrades
i disposarà d’un espai per a
aparcar les bicicletes”.

DIVENDRES 25 GENER
21.30 hores. Café teatre: ‘Fills d’un Déu
salvatge’. Centre Social.
DISSABTE 26
22.30 hores. Monòleg Raúl Antón: ‘Chocolate sexy’. Auditori de la Casa de la
Cultura
DIUMENGE 27 GENER
8.30 hores. Excursió de senderisme.
D’Estivella a la Font de Barraix pel Garbí.
19.00 hores. Cinema ‘Kursk’. Auditori de
la Casa de la Cultura.
DISSABTE 2 DE FEBRER
18 hores. Presenatció Falla Cervantes.
Auditori de la Casa de la Cultura.
22.30 hores. Cinema: ‘Bohemian Rhapsody’. Auditori de la Casa de la Cultura
de la Pobla.
DIUMENGE 3 DE FEBRER
19 hores.Cinema: ‘Bohemian Rhapsody’. Auditori de la Casa de la Cultura.
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P. G. | La sección sexta de la
Audiencia de Valencia ha dado la
razón al exconcejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Bétera, Pedro Gallén, en la actualidad
en el grupo de no adscritos, tras
más de tres años en los juzgados.
El edil, ahora en las filas de Contigo, denunció tras su expulsión
después de las elecciones de 2015
“graves irregularidades, contrarias al derecho de defensa, estatutos del partido y a los principios
democráticos que por exigencia
legal deberían de tener los partidos”.
La sentencia del pasado 27 de
diciembre declara nulo el acuerdo
de expulsión y condena al partido
de Albert Rivera a la reincorporación como afiliado de Gallén para
el que es “una enorme satisfacción
que se demuestre que Ciudadanos
actuó de manera irregular, que
quien se saltó los Estatutos sin garantizar los derechos y garantías
de los afiliados, fueron ellos, los

Pedro Gallén.
que pretenden ser adalid de buenas prácticas y garantistas de los
derechos de los ciudadanos”.
Para Gallén, esta sentencia, “no
es una victoria personal, es el restablecimiento del honor y la dignidad de muchos compañeros
que fuimos expulsados, marginados o les dieron de baja por no comulgar con los designios del responsable de turno”.
El edil ha recordado que en su

caso fue expulsado definitivamente “sin la apertura de un expediente donde se me informara
de los hechos de los que me acusaban, sin derecho de defensa,
además de cambiar en varias ocasiones durante el proceso, los motivos de mi expulsión”. El entonces portavoz de la formación
naranja fue expulsado por romper la disciplina de voto al presentarse como alcaldable y votarse a sí y no abstenerse como hizo
la otra edil de Cs.
En cuanto a las consecuencias
de la sentencia, ha expresado su
deseo de que se aplique “a la mayor brevedad”, aunque ha descartado presentarse a las próximas
elecciones por Ciudadanos. “Sería
esperpéntico” y en caso de concurrir “lo haré con un partido honesto, coherente y democrático”.
Por su parte, desde Ciudadanos
han manifestado que respetan la
decisión judicial y estudia si recurrir o no la sentencia.
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El fiscal ha sol·licitat l'obertura de judici oral davant l'Audiència Provincial per al regidor del
PSPV a l'Ajuntament de Llíria,
Pedro Vicente, com acusat per
un delicte de prevaricació en
concurs medial amb un delicte
de detenció il·legal en grau de
temptativa, per la qual cosa procediria imposar una pena d'1 any
i 6 mesos de presó, accessòria
d'inhabilitació especial per a
ocupació de càrrec públic durant
quatre anys.
Els fets es remunten a la nit
del 22 d'abril de 2017 durant la
celebració d'un esdeveniment de
la Fira d'Abril al carrer Major
després de les queixes d'una veïna.
L'actual regidor de Música i
Festes i llavors també segon tinent d'alcalde i edil de Policia
Local va ordenar a un agent mu-

nicipal la detenció de la veïna
que havia acudit al retén policial
a presentar la queixa dient-li:
“De broma res, t'ordene que la
tireu d'allí o que la detingueu.
Demanaré a Prefectura un informe de tots els que esteu de servei perquè l'horari de finalitzar
els actes no és a les 12 ni a la
1.30, és quan ho diu el regidor de
Festes”.
L'agent de la Policia Local es
va negar a complir l'ordre en entendre que la mateixa era manifestament il·legal.
En el moment dels fets, Pedro
Vicente tenia adscrites l'àrea de
Ciutadania, Salut i Esdeveniments i Policia Local. No obstant
això, al novembre d'eixe mateix
any per resolució d'alcaldia, l'alcalde socialista, Manolo Civera,
li va retirar les competències de
la Policia Local.
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Contigo Llíria ha celebrado las primarias para elegir al candidato a la alcaldía de Llíria para las elecciones del 26 de mayo. En este caso, Jorge Decodes se presentó como único candidato y fue elegido por
unanimidad en presencia de Manolo Martínez, presidente provincial del partido y alcalde de Gátova.

El nou partit Contigo Somos
Democracia ha confirmat que es
presentarà a les eleccions municipals de maig de 2019 a la Pobla de Vallbona, encara que no
ha avançat les dates de presentació de la candidatura ni el
candidat a l'alcaldia.
En l'última trobada de joves
del partit celebrat al desembre,
el president de Contigo, José
Enrique Aguar, va afirmar que

‘’junts farem que Jaime Ruix siga el pròxim alcalde de la Pobla
i un dels més joves d'Espanya’’.
Ruix, secretari de Joventut de
Contigo, encara no ha confirmat
si serà el candidat i els afiliats
decidiran en les primàries.
En les pròximes setmanes,
des del partit apunten que es
donaran a conéixer les dates de
constitució de l'agrupació i l'elecció del candidat.
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P. G. | La nova central de la
Policia Local de Llíria serà una
ampliació de l'actual retén situat en Pla de l’Arc amb una inversió de 700.000 euros.
La Junta de Govern va aprovar abans del Nadal la licitació
del projecte per 699.998 euros
que serviran per a renovar les
instal·lacions i ampliar l'espai
destinat als vora 50 agents que
presten serveis en un edifici obsolet, amb unes condicions de
treball deficients i en alguns extrems insalubres.
L’edifici i dependències de la
Policia Local, a excepció dels
vestidors construits en 2008, es
troben en un edifici de principis
del segle XX en l’antiga vivenda
del propietaris d’una fàbrica
textil, que en 1990 va ser reformada per a albergar els jutjats i
que més tard va ser reconvertit
en retén de la Policia Local.
En aquest sentit, el portaveu
de Compromís, Paco García, ha
agraït la paciència dels agents
per haver hagut d'esperar tant
temps i la seua col·laboració en
la confecció del projecte de la

Un informe del interventor
del Ayuntamiento de Llíria avala los argumentos del grupo popular sobre el futuro centro de
menores proyectado en El Prat
y pide la nulidad del procedimiento de adjudicación de las
obras por falta de crédito presupuestario al haber vencido el 31
de diciembre el convenio suscrito con la Diputación de Valencia para su financiación.
Así lo ha explicado la portavoz del PP, Reme Mazzolari,
que ha confirmado que acudirá
al juzgado de lo contencioso con
el respaldo del informe de in-

Recreació virtual del nou retén de Policia.
nova seu “aportant les idees bàsiques perquè siga un edifici
modern, útil, pràctic i de cobertura a les necessitats, tant dels
policies com de la ciutadania
que haja de fer-ne ús”.
El tinent d'alcalde ha recordat
que l'anterior legislatura la coalició va demanar un nou edifici,
proposta que es va aprovar i es
va procedir a elaborar un projecte bàsic d'edificació que mai
es va arribar a licitar.
En aquesta legislatura, el soci
de govern del PSPV va proposar
al ple la dotació de 700.000 eu-

ros per a fer efectiva la seua
construcció, “fet que va materialitzar fa gairebé dos anys, i
que ara, amb aquesta licitació
completa un objectiu marcat en
el programa electoral de la coalició”, apunta García.
Durant les obres, a l'Ajuntament s'habilitarà una zona per a
l'atenció al públic per part de la
Policia i el consistori pagarà el
lloguer d'una planta baixa per a
albergar els vestuaris dels
agents que estaran en la plaça
Major de forma provisional, segons fonts municipals.

tervención para solicitar la suspensión cautelar de la contratación de las obras que salieron a
concurso “en el caso de que el
alcalde continúe adelante”.
Sobre la mesa se ha quedado
una propuesta de adjudicación
a una de las tres empresas que
presentaron oferta y que ha formalizado el aval.
Mazzolari ha desvelado que el
socialista Manolo Civera ha solicitado a la corporación provincial una nueva prórroga, la
quinta desde que se firmó el
convenio, con la previsión de
acabar las obras en julio.
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Els nens de Llíria nascuts en
l’any 2017 podran tenir un arbre
amb el seu nom en el nou ‘El
Bosc de la Benvinguda’. Aquest
bateig mediambiental es repetirà cada any amb els nascuts en
els anys posteriors a 2017.
La plantació dels arbres amb
el nom de cada menor es realitzarà el pròxim 26 de gener,
coincidint amb la celebració del
Dia de l'Educació Ambiental, a
les 11 hores a l'entorn de l'ermita de Santa Bàrbara, com es va
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aprovar en una de les propostes
dels Pressupostos Participatius
de l’Ajuntament de Llíria.
Les famílies interessades a
participar poden inscriure's en
el Espai Jove de Llíria abans del
pròxim 18 de gener.
Als participants se'ls lliurarà
un compromís i recomanacions
per a cuidar l'arbre que han
apadrinat, segons ha explicat
Mari Cruz Garcia, regidora d’Infancia que presentà la moció al
ple de desembre.

Foto:Noel Rodilla
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El Gordo de la lotería de Navidad ha repartido 2,8 millones de euros en Llíria, donde se vendieronsiete décimos del número 03347, La encargda de repatir la suerte entre los vecinos del barrio del Raval ha sido María Galduf ‘la Talana que regenta el ultramarinos Ca Maru en la calle San Francisco.
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DISSABTE 19 GENER
18 hores. Teatre infantil: ‘Mari Pompas. Llar del Jubilat.
DILLUNS 21 GENER
19 hores. Presentació projectes Turístics i Patrimonials FITUR 2019.
Oficina Turisme, Mausoleus Romans.
DIMECRES 23 GENER
18 hores. Contacontes: ‘Lectors
Viatgers: Canadà’. Agència de Lectura.

DIMECRES DEL 23 AL 27 GENER
Participació de Llíria en Fira Internacional Turisme de Madrid
FITUR 2019.
DIVENDRES 25 GENER
18 hores. Presentació del llibre:
‘Escalera Poètica’. Agència de Lectura.
DIMECRES 30 GENER
18 hores. Contacontes: ‘Lectors
Viatgers: Mèxic’. Agència de Lectura.
20.30 hores. Conferència: ‘El comerç local i de proximitat: El comerç
valencià’. Oficina de Turisme, Mausoleus Romans.

L'Ajuntament eliminarà de la
llista de carrers els noms de l'Alcalde Marcel·lí García, Miquel
Abriat Cantó i Alfonso Carles I
en compliment de la Llei de Memòria Històrica. Aquests tres
carrers franquistes seran rebatejats amb noms de dones. Així
es va aprovar per unanimitat en
l'últim ple del 2018.
La moció de Compromís proposava el canvi de la denominació del carrer d'Alfonso Carles I,
que passaria a dir-se ‘Mèdic Jo-

sé Gorrea’; el carrer Miquel
Abriat Cantó, carrer de la ‘Cooperativa’, i Alcalde Marcel·lí
García passaria a retolar-se
‘Mestre Marcel·lí García’. En
aquest cas no s'eliminava el
nom, sinó el càrrec.
Finalment la moció es va
aprovar deixar-la damunt de la
taula davant la proposta de la
Comissió d'Igualtat que s'aprofite la retirada de les plaques
franquistes per a incrementar la
presència de dones als carrers.
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NOEL RODILLA | L'esport
a vegades ens permet veure més
enllà d'on la vista ens arriba. El
respecte, el companyerisme, l'honestedat, la perseverança,
treballar en equip són algunes
de les característiques que
aquesta activitat pot fer aflorar
en les persones. O fins i tot, la
generositat, ajudar el més necessitat, traure un somriure en
els llocs on no existeix és una
genialitat que aquesta disciplina pot generar.

ge per terres saharauís va decidir emprendre un projecte amb
la intenció d'ajudar els més necessitats. “Vaig pensar que
aquest projecte ajudaria moltes
persones que pateixen unes
condicions molt difícils introduint alternatives d'oci. El més
important és que aquest projecte, a més d’oferir un revulsiu a
la infància del Sàhara; ens ajuda a sensibilitzar a la nostra població de la situació del poble
sahrauí, que està 43 anys vivint

Tots aquests pilars apareixen
a través de la iniciativa, ‘Una
cistella al Sàhara’. Un projecte
per a donar a conéixer el bàsquet, un esport tan arrelat en la
nostra terra però difícil de practicar-lo en el Sàhara Occidental,
un país sense cap recurs . A través de l'Ajuntament de Llíria i el
bàsquet valencià, donat suport
principalment per l’Escola Basquet Llíria, es va dur a terme
aquesta idea tan difícil però alhora tan apassionant, tal com
relata Paco Jiménez, president
d'aquesta escola.
El camí va començar a través
de Vallivana Murgui, regidora
de Polítiques Inclusives i Igualtat de l'Ajuntament de Llíria,
que després de realitzar un viat-

amb recursos bàsics, sota unes
condicions extremes”.
Amb la idea plantejada, Jiménez va decidir posar rumb a
aquestes terres i acostar a la població el bàsquet amb l'ajuda inestimable de quatre entrenadors
de
la
Comunitat
Valenciana Marc Torres, Matíes
Iborra i Jorge Silvestre i Ferran
Pizcueta, exentrenador del CB
Llíria i que compta amb una relació molt especial amb la terra
saharauí a través del projecte
Madrasa.
Després de l'arribada a terres
africanes, Jiménez va comentar
quina era la seua principal meta. “El nostre objectiu era mostrar-los diversió. Ells no tenen
res. La seua vida diària és un

buit tremend. No tenen res on
agafar-se. No tenen matèries
primes, no poden generar artesania. Qualsevol aportació és
genial i l'esport ajuda a desenvolupar salut, educació i valors”.
En els cinc dies que hi va estar l'expedició van construir
quatre pistes de bàsquet, tres en
un col·legi d'educació Primària
i un altra en un institut de la wilaya de Bojador i van entregar
més de 300 quilos de material
esportiu i barretes energètiques,
que han conformat un carregament de més de 2.000 peces
d’equipament esportiu constituït, entre altres, per cistelles,

pilotes i roba esportiva. “Intentarem ensenyar-los l'essència
del bàsquet i entendre les regles”, ens compta Paco Jiménez.
Full de ruta
‘Una cistella al Sàhara’ té segona part, apunta Jimenez, encara que de moment amb un xicotet full de ruta. “La idea és
generar aquest vincle, però és
difícil posar-li data. Ara l'única
cosa que pensem és intentar
contribuir més per a ajudar
aquestes persones”.
A partir d'aquest mateix any,
un xic i una xica tindran l'oportunitat a través d'aquesta matei-

xa iniciativa de conéixer el nostre territori i aprendre un poc
més el bàsquet. “Apuntant un
perfil específic que es realitzarà
allí vindran dos persones i durant tres mesos tindran l'oportunitat de realitzar un curs de la
federació valenciana per poder
ser monitor de bàsquet”.
Sense cap dubte, una difícil
tasca que han de capejar en contextos tan diferents. La missió
no és senzilla, però aquesta gran
expedició de solidaritat plena
d'orgull pel seu esport i la seua
gent a la Comunitat Valenciana
i més concretament, a la comarca del Camp de Túria.
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La gestora del Partido Popular de Valencia ha elegido a Andrea Peiró para encabezar la
candidatura que los populares
presentarán a la alcaldía de San
Antonio de Benagéber a las
elecciones municipales del próximo 26 mayo. De esta forma se
confirma la elección que realizó
el comité electoral local y que
no fue dada por válida en su día
por la dirección provincial que
abrió un nuevo proceso.
La nueva candidata era uno
de los cinco militantes que se
presentaron a encabezar la lista
del Partido Popular de San Antonio de Benagéber: Andrea
Peiró, Óscar Amorós, Kike Celda, Ángel Osuna y Begoña
Agustín, lo que obligó a la gestora de Valencia a realizar entrevistas personales para decidir al cabeza de cartel.
Andrea Peiró toma el relevo
de esta forma como candidata
del histórico Eugenio Cañizares,
exalcalde de San Antonio de Benagéber y actual portavoz y único concejal de los populares en
el consistorio tras la expulsión
de las dos edilas por la fallida
moción de censura.
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Afiliada al Partido Popular
hace diez años, en el año 2011
entró a formar parte de la lista
del partido en el municipio de
Camp de Túria y se ha convertido en la primera mujer que encabeza la lista popular para ser
candidata a la alcaldía. Afronta
este nuevo reto con “humildad,
pasión e ilusión” con el objetivo
de “conformar una lista integradora, recuperar el pulso de un
partido que tiene mucho que
ofrecer y devolverle la ilusión al
votante del Partido Popular en
nuestro pueblo”.

P. G. | El nuevo polideportivo
de San Antonio de Benagéber
ha echado a rodar. El pasado 30
de diciembre tuvo lugar la apertura al público de las nuevas
pistas deportivas con una jornada de puertas abiertas y la salida
de la San Silvestre.
El acto de inauguración contó
con la asistencia del alcalde, Enrique Santafosta, la diputada de
Bienestar Social y concejala de
l’Eliana, Mercedes Berenguer, y
con Víctor Luengo, director de
marketing y el ex jugador del
Valencia Basket.
Las nuevas instalaciones deportivas habilitadas en los terrenos del antiguo campo de
fútbol cuentan con una pista de
tenis, una cancha de minibasket, dos campos de futbito,
otras dos pistas de baloncesto y
una zona acotada para la práctica del patinaje.
La inversión en esta primera
fase ha ascendido a 196.000 eu-

Nuevas pistas de baloncesto en el polideportivo municipal.
ros aportados por el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber con cargo a los presupuestos municipales y por la
Diputació de València.
En la segunda fase del proyecto del polideportivo municipal está prevista la construcción
de un pabellón cubierto con pistas multiusos, gradas, bar y vestuarios.
La jornada deportiva se com-

pletó con la celebración de la
San Silvestre que salió desde el
nuevo polideportivo y finalizó
en la plaza del Ayuntamiento,
donde se situó la línea de meta.
La carrera solidaria ha servido este año para recoger ayuda
para el refugio que regenta la
Sociedad Valenciana Protectora
de Animales y Plantas (SVPAP)
en el municipio de Camp de Túria.
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La Concejalía de Sanidad instalará desfibriladores externos automáticos en el Ayuntamiento, en el colegio público 8 de Abril, en el nuevo polideportivo, en la Casa de la Juventud, en la piscina cubierta y en
el campo de fútbol. Estos nuevos DEA se suman al que ya se encuentra en los coches de la Policía Local.
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DIVENDRES 18 GENER
9.30 hores. Visita al Museu de la Seda i Llotja de València per a jubilats.
Des de la plaça Concòrdia.

DIVENDRES 1 I 8 FEBRER
19 hores. Taller de robòtica. Per a joves de 12 a 15 anys. Casa de la Joventut.

DISSABTE 26 GENER
12 hores. Taller de manualitats en
anglés. Per a xiquets de 3 a 5 anys.
Casa de la Joventut.

GENER A MARÇ
Cursos de costura bàsica i creativa. 3 grups. Inscripcions del 21 al 29
de gener.
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CONSULTA LAS NOVEDADES DE
LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO
ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

La Ciudad Comercial El Osito ha
inaugurado las Rebajas con increíbles
descuentos de hasta el 70% sobre el
precio original en ropa, calzado y
complementos. Las tiendas del centro
comercial de l’Eliana ofrecen a sus
clientes las mejores prendas de abrigo
para combatir el frío a los mejores
precios para hacer frente a la cuesta
del mes de enero. Además, los clientes
que acudan estos meses a realizar sus
compras disponen de una amplia
oferta de restauración en la que
destaca el nuevo espacio de la
cafetería Bertal que ha renovado por
completo sus instalaciones durante el
pasado mes de diciembre. Estas
Navidades, El Osito ha recibido la
visita de Papá Noel y de los Reyes
Magos que se han encargado de
atender las peticiones de los más
pequeños que pudieron disfrutar de
una representación teatral destinada
al público infantil programada por el
centro comercial coincidiendo con las
vacaciones escolares.
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P. G. | El camino #donarsangreesdonarvida completado
el pasado verano por el corredor aficionado del club Corredores Anónimos de Benaguasil, Juan Manuel Darijo, que
recorrió descalzo los más de
500 kilómetros que separan la
Alhambra de Granada de la Casa de los Abenamir en la localidad de Camp de Túria, tendrá
su continuación el próximo 27
de abril con el primer maratón
de donación de sangre.
El evento solidario organizado por el Ayuntamiento de Benaguasil con la colaboración de
Centro de Transfusiones de la
Comunidad Valenciana y con el
apoyo de todas las asociaciones
de la localidad se celebrará en
las instalaciones del centro
multifuncional BClub de 10 de
la mañana a 8 de la tarde de
forma ininterrumpida.
Tras su llegada a Benaguasil,
el pasado 26 de agosto, Darijo
ya advirtió que su camino en
solitario no se trataba de un reto deportivo ni un reto personal. El único objetivo era concienciar a todos los que se
cruzaban a su paso que con una

El objetivo, explican, es sensibilizar a la ciudadanía sobre
la necesidad de donar sangre y
aumentar el número de personas que donan de manera habitual, ya que “por desgracia la
sangre no puede crearse artificialmente, sino que toda la que
se necesita en los centros hos-

donación de sangre puede salvar tres vidas sin ningún riesgo
para la salud.
Él mismo es un claro ejemplo
de solidaridad. Este vecino de
Benaguasil, que participa de
forma habitual en las carreras
populares solidarias de la comarca corriendo siempre descalzo, es donante de sangre
desde los 18 años. “He donado
sangre más de 90 veces en los
40 años que soy donante, pero
no es una cuestión de que una

persona done mucho, sino que
sean muchas la personas que
donen”. De ahí, el motivo de
impulsar un maratón de sangre
en el municipio para lograr que
nuevos vecinos se hagan donantes. “Las reservas de sangre
se encuentran bajas y es necesario colaborar con esta causa”,
asegura.
Por ello el consistorio ha programado la jornada de donación de sangre bajo el lema ‘Un
héroe no nace, se hace’ a la que

están convocados a participar
todos los vecinos de Benaguasil, del resto de la comarca de
Camp de Túria y de la provincia de Valencia.
Los organizadores han creado una página en Facebook
‘Donantes de sangre Benaguasil’ dónde aquellas personas interesadas en participar en el
maratón del próximo mes de
abril podrán consultar toda la
información y contactar con los
responsables del evento.

”

Darijo corrió descalzo
desde la Alhambra
hasta Benaguasil para
concienciar sobre la
donación de sangre
pitalarios para tratamientos,
operaciones o accidentes viene
exclusivamente del carácter altruista de los donantes”.





   

 

Els Reis d’Orient omplin
d’il·lusió els carrers dels
p de la comarca
municipis
Melcior, Gaspar i Baltasar han visitat els
municipis de la comarca. A la Pobla de
Vallbona el més menuts han gaudit d’una
espectacular cavalcada que posava fi a una
setmana plena d'activitats i amb una
participació rècord en la Fira de Reis i l'Esport.
L’Associació de Comerciants de la Pobla junt a
forns de la localitat participaren en la
iniciativa del ‘Roscó solidari’ en favor de
Cáritas. A Riba-roja, Ses Majestats Els Reis
d´Orient va estar acompanyats de la seua
comitiva i escortats per tres Transformers i
van rebre les claus de la ciutat . A Llíria, van
repartir 600 quilos de caramels i 3.000 de
monedes de xocolate i es van dirigir a les tres
parròquies per a rebre els més menuts i fer-los
entrega dels seus regals.
VISITA LA GALERÍA
DE FOTOS DE LA
CAVALCADA DE REIS DE
LA POBLA DE VALLBONA

Serra

L’Eliana

La Pobla de Vallbona

La Pobla de Vallbona

La Pobla de Vallbona

Riba-roja de Túria

La Pobla de Vallbona

Llíria

Bétera

Benaguasil





 

   

La Sant Silvestre acomiada
el 2018 amb la recollida de
milers de quilos d'aliments
Milers veïns de totes les edats han acudit fidels
a la seua cita amb la Sant Silvestre nadalenca
per a acomiadar l'any 2018 d'una forma sana,
divertida i solidària. A Benaguasil, la prova
organitzada pel club Corredors Anònims va
reunir més de 350 veïns que van donar al
voltant de 700 quilos de menjar no perible per
a Càritas de la localitat. Als carrers de l'Eliana
s'ha viscut la carrera més multitudinària amb
més d'un miler de participants i 1.000 quilos
d'aliments donats per al Banc d’Aliments. Llíria
va reunir 700 atletes que van aportar 800
quilos d'aliments per a Càritas i Mans Unides.
La Pobla, Sant Antoni de Benaixeve, Riba-roja
Loriguilla i Nàquera, en aquest cas per primer
any, també han dit adéu al 2018 en sabatilles.

VISITA LA GALERÍA
FOTOGRÁFICA DE LA
SAN SILVESTRE 2018
DE BENAGUASIL

L’Eliana

Benaguasil

L’Eliana

Benaguasil

Benaguasil

Llíria

Sant Antoni de Beneixeve

Benaguasil

La Pobla de Vallbona

Riba-roja de Túria
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REDACCIÓ | Les obres del
que seran els dos primers parcs
canins de Vilamarxant van
arrencar el mes de desembre
passat i està previst que finalitzen a principis de febrer.
Els llocs d'esplai dels animals
s'estan habilitant en uns terrenys municipals situats en la
Zona de la Pea i en l'entrada del
Camí de la Cosa. Les mascotes
disposaran d'un espai especialment condicionat per a ells de
1.000 metres quadrats en cadascun dels parcs.
Aquestes noves zones per a
les mascotes comptaran a més
amb mobiliari urbà com a bancs
per als amos, fonts abeurador,
papereres per a tirar els excrements i amplis espais perquè els
gossos puguen córrer, jugar i
gaudir en un recinte completament tancat.
Coincidint amb l'obertura d'aquests dos parcs el pròxim mes,
l'Ajuntament de Vilamarxant

Ubicació d’un dels nous parcs canins.
organitzarà uns cursos gratuïts
per a l'educació canina amb
l'objectiu d'ensenyar a fer un ús
responsable de les instal·lacions
públiques.
Amparo Garcia, regidora de
Participació Ciutadana, ha valorat que aquests parcs canins són
una gran notícia per a Vilamarxant: “Estem molt contents de
començar les obres per a donar

resposta a una petició que ens
va fer la ciutadania a través de
les seues propostes en els processos participatius”. La regidora socialista ha afegit que a l'equip
de
govern
“estem
convençuts que seran unes instal·lacions molt útils per a la població i les seues mascotes”.
El cost d'aquests treballs ascendeix a 35.000 euros.

%#% "%$ %%% "

L'Ajuntament ha actualitzat els parcs infantils del carrer Camp del Túria i de la Plaça del Pilar amb
un gronxador doble per a persones amb discapacitat física, un moll balancí , un automòbil de dues places, un joc carrusel i un multijoc i sòl de protecció anticaiguda amb un cost de 12.396 euros.
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gunes disposen de terrassa. Les
instal·lacions es complementen
amb un centre de dia per a majors.
Aquest tipus d'habitatges estan dirigides a persones majors
que no necessiten cap tipus d’ajuda per a les activitats de la vida diària i els ingressos dels
quals siguen inferiors a 2,5 vegades el Iprem.
L'aplicació de noves mesures
per part del Consell per a afavorir l'ocupació dels habitatges de
Vilamarxant va suposar una
baixada del preu del lloguer,
que se situa entorn dels 135 euros al mes.
Ara mateix estan totts llogats
menys una que està en procés
de reparació.
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DIMECRES 23 i 30
19 hores.Taller de Lectura.
‘La insoportable levedad del ser’
Casa de la Cultura.
DIMARTS 15
19 hores. Presentació de la nova APP
Vilamarxant Turisme. Casa de la Cultura.
DIMECRES 16
19 hores. Debat Fòrum. Casa de la
Cultura.

La Conselleria d'Habitatge ha
assignat sis habitatges protegits
a Vilamarxant a persones majors de 60 anys pensionistes o
de 65 anys jubilades per a facilitar l'accés a un habitatge digne a
persones amb recursos limitats.
Dels sis habitatges situades al
carrer Alonso La Torre, quatre
n'han estat per a persones que
tenen una discapacitat major al
65% i dos provenien d'altres lloguers que suposaven més d'un
25 per cent dels seus ingressos.
La promoció consta de 45 habitatges de 40 metres quadrats i
poden tindre una ocupació màxima de dues persones. Tots estan adaptats a persones majors
i la distribució és de menjadorcuina, un dormitori, bany i al-

DISSABTE 19
12 hores. Partida de pilota. Carrer Era
Alta. A continuació, degustació del
‘gaspatxo dels caçadors’.
17 hores Trail infantil. Camp de futbol.
18.30 hores. Taller de teatre. Casa de
la Cultura.
DIUMENGE 20
9 hores. Trail 3 pics. Camp de futbol
12 hores. Benedicció dels animals
Sant Antoni. Replaça.

La Policía ha detenido a tres
jóvenes españoles, de entre 25 y
29 años y con antecedentes policiales, como presuntos autores
de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido
eléctrico, tras localizar en Villamarxant un domicilio con una
plantación ‘indoor’ de marihuana y realizar la venta en otro domicilio de Trànsits de Valencia.
Los investigadores tuvieron
conocimiento que en un piso de
este distrito se pudiera estar
vendiendo marihuana y averiguaron la identidad de los tres
responsables de la venta.

18.30 hores. Concert de Jonatan Penalba. Casa de la Cultura.
DIMARTS 22
19 hores. Taller de Poesia. Casa de la
Cultura.
DISSABTE 26
22:30 hores. Presentació Falla Pensat i Fet. Pavelló multisusos.
DIUMENGE 27
22:30 hores. Presentació Infantil Falla
Pensat i Fet. Pavelló multisusos

Los agentes descubrieron que
uno de los sospechosos cultivaba marihuana en una vivienda
de Villamarxant. Tras ser vigilada, se percataron de un fuerte
olor y de un aparato de aire
acondicionado
funcionando
constantemente en el exterior
junto a la puerta. Unos días más
tarde realizaron un registro en
tres domicilios e intervinieron
518 gramos de marihuana, 58
de hachís, 2.130 euros, 17 lámparas, diez reflectores, siete
transformadores, tres filtros, un
temporizador, tres móviles y
una báscula de precisión.

10 hores. Dia de l’Arbre. Casa de fusta.
DILLUNS 28
18.30 hores.
Taller d’Òpera ‘La flauta màgica’, de
Mozart. Sala d’actes de l’edifici Cultural la Cisterna.
DIJOUS 30
12 hores. Acte de condemna de la
violència. Pati del col·legi públic Horta
Major.
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La rampa d’accés a l’Auntament per a persones amb problemes de mobilitat o bé per a
mares o pares que vulguen accedir al consistori amb cotxet de
xiquets ja és una realitat. “Amb
aquesta actuació qualsevol persona ja pot accedir a la planta
baixa del nostre ajuntament i
fer aquelles gestions que necessite. D’ací a poc temps, i amb la
instal·lació d’un ascensor que
permetrà accedir a la primera
planta del consistori, tot l’edifici serà accessible a qualsevol
persona amb mobilitat reduïda”, ha explicat Amparo Nava-

rro, alcaldessa de Benissanó.
La primera edil socialista ha
recordat que “és un compromís
d’aquesta alcaldia anar eliminant barreres arquitectòniques
i fer un municipi el més accessible possible, per això pensàrem
que s’havia de donar exemple i
començar a fer accessible la casa del poble”.
Al mateix temps ha reconegut
que des de l’equip de govern
municipal “sabem que en
aquesta matèria queda molt per
fer, però estem compromesos a
revertir la situació i aquest és un
primer pas”.

SETMANA DEL CASTELL
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REDACCIÓ | Benissanó retrocedirà en el temps quasi 500
anys per tal de situar-se en el
mes de juliol de l’any 1525 amb
l’arribada, com a presoner de
l’emperador Carles I, del Rei de
França, Francesc I al Castell.
L’Ajuntament de Benissanó
ha organitzat, els dies 8, 9 i 10
de febrer, un extens programa
d’activitats al voltant de la ‘Setmana del Castell’ en la qual, tots
i totes aquelles persones que
s’acosten fins a aquesta població del Camp de Túria podran
presenciar la recreació històrica
de la batalla de Pavia i la posterior arribada a Benissanó del rei
francés, revivint aquests fets
històrics tan relacionats amb el
poble de Benissanó.
Els dos plats forts d’aquests
actes tindran lloc el dissabte 9
de febrer a les 17 hores amb la
recreació de la Batalla de Pavia i
el diumenge 10 de febrer a les
11.30 hores amb l’arribada, presoner, del rei de França Francesc I al Castell de Benissanó.
Més de 130 participants, entre actors, recreadors i genets, a
més de quatre canons i una esquadra de cavalleria donaran
vida a aquest fet històric que
discorrerà des del carrer Major
fins a les portes del Castell del
segle XV. Destacar també, el
cap de setmana de portes obertes i visites guiades del Castell

Recreació històrica en el Castell de Benissanó.
per unes estances que estaran
recreades a la manera en què es
vivia al Castell al segle XVI.
El mateix diumenge, a les 13
hores a la Sala Noble del Castell
l’ajuntament lliurarà els XVII
Premis Castell de Benissanó,
que enguany han anat a parar a
les mans de l’empresa visualfy,
pionera en la recerca de l’accessibilitat de persones amb capacitats diferents a través de la
tecnologia, i a la Junta Local
Contra el Càncer pel seu treball
i implicació en la difusió de la
prevenció i la investigació per
fer front a la malaltia.
Rafa Navarro, regidor de Festes, ha destacat que “enguany

DIVENDRES 8 FEBRER
19.00 hores. Entrada de tropes, possessió al
Castell i campament militar.
19.30 hores. Conferència ‘Orígens dels terços. Pavia i la seua evolució històrica’, Alejandro Mohorte. Sala Noble del Castell.

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.
17.00 hores. Recreació de la Batalla de Pavia.
18.30 i 19.30 hores. Visita guiada.

DISSABTE 9 FEBRER
11 a 14 hores. Jornada de portes obertes ‘El

DIUMENGE 10 FEBRER
11 a 14 hores. Jornada de portes obertes al

volem donar una empenta més
a aquesta setmana conjugant
actes lúdics i culturals i hem posat a disposició dels veïns uns
actes atractius que espere que
arriben a atraure molts visitants
perquè puguen descobrir una
cultura viva així com les meravelles patrimonials del poble”.
L’alcaldessa de Benissanó,
Amparo Navarro, ha agraït la
col·laboració de l’associació d’amics del museu militar de València i del centre hípic hermanos Esteban i ha felicitat els dos
guardonats “pel seu incansable
treball que reverteix en una part
de la societat en què tots podem
formar part”.

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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REDACCIÓ | Benaguasil vive a partir del 17 de enero con el
volteo de campanas y las 21 salvas la primera fiesta tradicional
del año en honor a San Antonio
Abad. Una fiesta de “puertas
abiertas” al pueblo y al resto de
las localidades de la comarca
que se ha recuperado tras un
periodo de 11 años de ausencia.
La Clavaria de San Antonio de
Benaguasil ha sido la encargada
de resucitar esta fiesta desde el
pasado año.
El origen de la nueva etapa de
la Clavaria se sitúa en las fiestas
patronales de la Mare de Deu de
Montiel del año 2017, donde los
padres de los festeros colaboraron en las fiestas organizadas
por ‘Els Lluïsos’ e ‘Hijas de María’. “Decidimos establecer un
punto de encuentro, alquilando
un local en la Avenida de Montiel y al final de las fiestas patronales acordamos seguir trabajando
juntos
en
la

Clavarios de la fiesta de Sant Antoni en Benaguasil.
organización de una fiesta tradicional de nuestra población y
decidimos organizar las fiestas
de San Antonio Abad”.
El balance de la primera experiencia del pasado año es “satisfactoria a todos los niveles”.
En la actualidad son 64 clavarios los que trabajan para garantizar la continuidad de esta
tradición. “Queremos invitar a
todos a participar y disfrutar de

las actividades programadas”
del 17 al 20 de enero.
Los clavarios destacan que la
recuperación de esta fiesta ha
sido posible “gracias a la participación de la población de Benaguasil, al apoyo por parte del
Ayuntamiento, al legado de todas las clavarias de San Antonio
de años anteriores y al actual
equipo humano que forma
nuestra clavaria”.
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El Ayuntamiento de Benaguasil ha creado cinco plazas de
aparcamiento destinadas a personas que padecen algún tipo
de discapacidad con la finalidad
de facilitar la vida cotidiana a
las personas que tienen movilidad reducida.
Para ello ha habilitado dos
plazas en la avenida de Montiel,
otra en la plaza Mayor, una
cuarta al final de la calle La Entrada y una plaza más en la calle
Montaña.
Las nuevas plazas de estacionamiento de vehículos están
convenientemente señalizadas y
han sido supervisadas por la jefatura de Policía Local de la localidad. Para dejar su vehículo,
los usuarios de estas plazas de

aparcamiento deben poner de
forma visible la tarjeta que acredite el reconocimiento de la minusvalía.
Con esta actuación para facilitar la accesibilidad y mejorar la
calidad de vida de las personas
con discapacidad, se ha dado
respuesta a las peticiones realizadas por la ciudadanía, demostrándose la sensibilidad del
Ayuntamiento hacia las personas que tienen su movilidad reducida, según apuntan fuentes
municipales. El concejal de Policía ha señalado que “es nuestra prioridad facilitar la accesibilidad de las personas con
algún tipo de discapacidad y
adoptar las medidas necesarias
para hacerles la vida más fácil”.
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Els presidents i falleres majors de cadascuna de les 10 comissions de Benaguasil han revelat en un
acte conjunt en el BClub el secret millor guardat: els esbossos dels monuments que es plantaran el 15
de març en presència de les falleres majors, Ana Aparicio i Nayara Vallinot.
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FESTES DE
SANT ANTONI
ABAT
DIJOUS 17 GENER
13 hores. Dia de Sant Antoni
Abat, volteig de campanes i tir de
21 salves.
19.30 hores. Missa en honor a
Sant Antoni Abat.

DIVENDRES 18 GENER
20 hores. Trasllat de Sant Antoni Abat des de l'Església a la casa del primer Clavari. Acompanyat de tabalet i dolçaina, així com
de ‘coets de passetjà’.
DISSABTE 19 GENER
13 hores. Volteig de campanes i
tir de 21 salves.
16.30 hores. Jocs tradicionals.
Plaça Major de la Vila.
18.00 hores. Xocolate. Plaça
Major de la Vila.
20 hores. Foguera de Sant Antoni Abat. Plaça Major de la Vila.
21 hores. Sopar popular de calderes de gaspatxo manxec. Pla-

Un total de 18 personas participan desde el pasado 8 de enero en el taller ‘Activa tu cerebro’
destinado a mantener la mente
de las personas mayores activa
y ayudarles a prevenir el envejecimiento cerebral.
En el taller, que se desarrollará hasta febrero, los participantes realizan actividades individuales
y
grupales
para
estimular el cerebro como jugar
a juegos de mesa, realizar pasatiempos, ejercicios de memoria,
escritura y cálculo, además de

ça Major de la Vila.
23 hores. Verbena. Plaça Major
de la Vila.
DIUMENGE 20 GENER
11.30 hores. Trasllat de Sant Antoni Abat des de la casa del primer clavari a la plaça Major de la
Vila.
12.30 hores. Benedicció dels
animals. Plaça Major de la Vila.
13.30 hores. Cercavila i cavalcada. Avinguda de Montiel.
19.30 hores. Processó en honor
a Sant Antoni Abat. En finalitzar
se sortejarà una imatge de Sant
Antoni.

trabajos manuales y actividades
sociales para fomentar las relaciones interpersonales y evitar
la soledad.
La iniciativa forma parte de la
programación municipal para
las personas mayores conscientes de la necesidad de poner a
disposición de los mayores los
recursos públicos que necesiten
para que sigan disfrutando de
un envejecimiento activo.
El taller se lleva a cabo dos días a la semana de 10 a 12 horas
en el Centro de la Juventud
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REDACCIÓ | El Ayuntamiento de Benaguasil ha conseguido
el 100% de la cuantía solicitada
al IVACE para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el
polígono industrial Les Eres.
El edil Pedro Peris ha explicado que la intención del Ayuntamiento es “implantar nuevos
servicios e infraestructuras para que las empresas dispongan
de una oferta de servicios lo
más completa, potenciando tanto la productividad de las actividades existentes como haciendo
del enclave un lugar atractivo
para la implantación de nuevas
empresas, así como aumentar
los niveles de seguridad del polígono industrial, fomentar la
sostenibilidad y el ahorro energético y procurar la máxima accesibilidad y movilidad de los
usuarios al enclave industrial
mejorando los accesos e incorporando un carril bici”.

Polígono Les Eres de Benaguasil.
Las actuaciones que se llevarán a cabo son la mejora del
alumbrado público, del acceso y
la movilidad de los trabajadores
a las diferentes empresas con la
incorporación de un carril bici,
la implantación de la red de fibra óptica, la instalación de cámaras de vigilancia conectadas
a la Policía Local, así como de
hidrantes contra incendios, la
mejora de las zonas verdes y

una zona biosaludable, la mejora viaria y remodelación de los
accesos existentes, la instalación de señalización y la identificación de calles.
El objetivo de estas obras es
que, por un lado lleguen nuevas
empresas a la localidad y se genere empleo y por otro para que
las existentes tengan un nivel
óptimo de funcionalidad y productividad, ha añadido el edil.
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Un grup de mig centenar de veïns de Benaguasil ha participat en la visita guiada a València organitzada per l'Ajuntament per a conéixer el Mercat Central, el Micalet i l'església de Sant Joan de l'Hospital. El
grup ha estat acompanyat pel regidor de Senyals d'Identitat, Stephane Soriano.
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DIMECRES 16 DE GENER
18 hores. Conta contes ‘Max i les
emocions’. Biblioteca.
DIMECRES 23 DE GENER
18 hores. Conta contes ‘Topito terremtoto’. Biblioteca.
DIMECRES 30 DE GENER
18 hores. Conta contes ‘Els fantasmes no toquen a la porta’. Biblioteca.

La alumna del colegio Asunción, Carmen Romero, ha presentado su cuento ‘Cascabel tiene un amigo’, uno de los
ganadores del premio La Brújula y que se incluye dentro del libro ‘Mis cuentos para ti’. El
cuento narra la historia de Cascabel, un duendecillo con mucha vergüenza al que le cuesta
hacer amigos, que conoce a Darío, otro duende con problemas
para socializar. Juntos superarán el miedo y la vergüenza.
El acto celebrado en el Ayuntamiento contó con la presencia
de numerosos compañeros, del
director y de profesores del colegio y del alcalde. Carmen explicó que “desde pequeña siem-

pre me ha gustado leer y puede
que sea gracias a todo lo que he
leído por lo que me guste escribir. Por eso invito a los presentes a que visitéis la biblioteca
que tenemos en nuestro pueblo
porque yo he disfrutado muchísimo de sus libros y os animo a
que también participéis de la
lectura”.
El director del colegio transmitió “el orgullo” que significa
para todo el colegio tenerle de
alumna, mientras Ximo Segarra
animó a los escolares a “escribir
y a dejar volar su imaginación
para crear bonitas historias”.
La firma de los libros por parte de la joven autora puso el
punto final al acto.
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El Ayuntamiento llevará a cabo la renovación de las pistas de
tenis del polideportivo municipal, una infraestructura, según
fuentes municipales, que tiene
una gran demanda y que es utilizada por los vecinos y por aficionados de fuera de la localidad,
“estando
ocupadas
prácticamente todos los días”.
Una actuación similar se llevará a cabo en el frontón para
ofrecer a los usuarios las mejores condiciones de juego, así como en el campo de fútbol 7 en
donde está previsto cambiar el
césped del terreno de juego.
Desde el consistorio se va a
acometer la rehabilitación de
estas instalaciones deterioradas

por el uso con el objetivo de mejorar su estado, adaptarlos a las
nuevas tendencias deportivas y
aumentar el número de usos,
dando respuesta a los clubes y
jugadores que utilizan las pistas
de tenis y frontón.
Estas medidas se engloban en
el proyecto de mantenimiento y
mejora de las instalaciones deportivas a través del cual se ha
instalado un parque de calistenia y se ha cambiado el césped
artificial del estadio de fútbol.
En los próximos meses varias
zonas tendrán pistas deportivas
infantiles multifuncionales para que las zonas verdes se conviertan en zonas de recreo accesibles y deportivas.
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REDACCIÓ| El Ayuntamiento de Nàquera comenzará en las
próximas semanas a ejecutar las
obras de renovación del alumbrado público de la urbanización Bonanza con una inversión
de más de 200.000 euros.
El proyecto municipal cuenta
con un presupuesto total de
203.117 euros y tiene como objetivo de mejorar su eficiencia
energética.
La actuación sustituirá los deficientes báculos actuales por
columnas nuevas de mayor altura y las obsoletas luminarias
de vapor de mercurio por nuevas con tecnología LED, así como los cuadros de mando que
se integrarán en un único elemento equipado con reloj astronómico.
El alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, que valorado esta
actuación como “la inversión
más importante que el equipo
de Gobierno ha realizado recientemente y es, sin duda, la
primera de muchas más acciones encaminadas a hacer de Nàquera un municipio más sostenible y eficiente’.
El primer edil de UPdN ha recordado que en los últimos años
el consistorio de Camp de Túria
ha desarrollado infraestructuras y acciones encaminadas a
cumplir el compromiso de in-

L’alcaldessa de Serra, Alicia
Tusón, i els alcaldes de Nàquera
i Massamagrell, Damián Ibáñez
i Pep Galarza, s’han reunit amb
el secretari autonòmic d’Habitatge, José Luis Ferrando, i amb
la directora gerent de l’Autoritat
de Transport Metropolità de
València, María Pérez, per tal de
reivindicar la línia d’autobús Serra-Massamagrell.
En una reunió celebrada a la
conselleria, els tres alcaldes han
manifestat la necessitat de restablir una línea que donaria servei a més de 30.000 persones.
La intermodalitat de Massamagrell és prioritària per a les
localitats de Serra i Nàquera, ja
que connectaria les dues poblacions amb la línea 3 de Metrovalencia, en Massamagrell.
Farolas de la urbanización Bonanza.
crementar la eficiencia del
alumbrado público, su mejora y
optimización. En esta línea se
ha llevado a cabo las realización
de una Auditoria Energética integral del municipio en el que la
que analizan ítems como las carencias, los bajos rendimientos
o los excesos de iluminación.

Además, ha recordado, que
en los años 2013 y 2018 el consistorio ha acometido también
la sustitución de equipos y lámparas en el polígono industrial
Los Vientos, en más de 400
puntos de alumbrado y aproximadamente 500 puntos de luz
en el casco urbano.

D’aquesta manera, es donaria
a les poblacions la possibilitat
de connectar en transport públic amb els campus de Tarongers, la Politècnica i els instituts. A més a més d’una
connexió directa amb València i
aquesta part de l’àrea metropolitana i els seus polígons.
Aquesta demanda ha estat
presentada per la Mancomunitat Camp de Túria en les al·legacions al projecte de Servei Públic de Transport de Viatgers
per carretera CV-103 València
Metropolitana Nord-Oest.
Serra i Náquera també han
demanat l’augment de la freqüència de pas en l’autobús que
connecta Serra amb Bétera i la
línia de Metrovalència, especialment el cap de setmana.
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La Plataforma Pro Autobus en Barris i Urbanitzacions de Nàquera ha entregat a l'alcalde, Damián
Ibáñez, les 1.100 signatures recollides en els últims mesos a través de Change.org. per a donar suport
a la reivindicació davant la Generalitat del restabliment de la línia d'autobús Serra-Massamagrell.

DIJOUS 17 GENER
17.30 hores. Babygym: Classe per a bebés. Edifici Vinyes.
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DISSABTE 19 GENER
17 hores. Gran presentació
de la Falla Amics de Nàquera.
Sala d’actes.

DIUMENGE 20 GENER
13 hores. Tradicional Benedicció d’animals de Sant Antoni. En el Carrer l’Alquible.
DIVENDRES 25 GENER
19.30 hores. Cicle de poesia.
'Sexe, drogues, poesia i R&R'

La Policía Nacional ha desactivado siete puntos de venta y
distribución de cocaína, marihuana y hachís y ha detenido a
18 personas, ocho hombres y 10
mujeres, de entre 18 y 62 años,
la mayoría del mismo clan, como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública,
pertenencia a grupo criminal y
blanqueo de capitales.
Los agentes realizaron ocho
registros en diferentes localidades, en los que se incautaron
110.000 euros, dos cuentas con
14.000 euros, 150 gramos de
cocaína, 224 de marihuana, 253
de hachís, 225 gramos de corte,
un vehículo, 422 gramos de oro
y dos inmuebles.

de Javier Vayá. Biblioteca Municipal.
DISSABTE 2 FEBRER
17 hores. Presentació de lesfalleres majors de la Falla l’Encarnació. Sala d’actes de l’Ajuntament de Nàquera.

Las investigaciones han permitido desactivar puntos de
venta de droga en Aldaia, Alaquàs, Serra y Nàquera en los
que se suministraba la droga a
los vendedores finales y sus colaboradores. En el transcurso
de la investigación se detuvo a
todos los sospechosos, entre los
que había un clan familiar que
proveía de sustancias al resto de
la organización.
También se detuvo a dos personas dedicadas presuntamente a la venta de cocaína y hachís,
tanto en su domicilio como de
forma ambulante. Cuatro de los
detenidos ingresaron en prisión
y otro de origen magrebí ingresó en el CIE y fue expulsado.
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REDACCIÓ | El mític Cinema d’Hivern de Serra ha tornat
aquest Nadal a projectar pel·lícules tal i com va ser concebut en
la seua creació en els anys 50 del
segle passat. Les projeccions s’iniciaren el 30 de desembre en
sessions vespertines amb un
preu de 3 euros per butaca després de més de trenta anys d’absència d’activitat fílmica. “Tornar a fer cinema en un lloc tan
emblemàtic com aquest per a
tots els serrans, era un projecte
que volíem posar en marxa des
de l’Ajuntament” comenta l’alcaldessa, Alicia Tusón, que
apunta que aquesta iniciativa
pretén tindre continuïtat.
La sala, que és tot un referent
per als serrans de mitjana edat
cap amunt, té una capacitat per a
145 persones.
L’antic edifici és propietat municipal després que es comprara
a l’església parroquial de la localitat. Posteriorment, ara fa deu

Cinema d’Hivern de la localitat de Serra.
anys, es va reformar totalment
per l’arquitecte Manuel Portaceli i les instal·lacions alberguen la
Unió Musical.
La tradició vinculada al cinema en la localitat està molt arrelada des dels anys 50. Durant eixa dècada es va construir aquest
edifici i posteriorment el del Cinema d’Estiu. Tot això, gràcies al

treball d’un poble que capitanejat pel capellà Vicente Aliaga Férriz va construir ambdós espais.
Aquest últim encara contiuna
projectant pel·lícules des de la
seua creació de manera ininterrompuda. De fet és la sala d’estiu més antiga en funcionament
de l’estat i penja el cartell de
complet tots els estius.
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L’Ajuntament de Serra ha
conclós la primera fase de rehabilitació de les obres de la Torre
del Senyor, del segle IX situada
al centre urbà . En aquesta primera fase s’ha procedit a la rehabilitació dels murs exteriors i
s’ha reforçat la construcció estructuralment parlant.
En la intervenció sobre aquest
monument declarat BIC s’ha
procedit a l’eliminació dels elements impropis del mur de tàpia, s’han reparat les escletxes
exteriors, reconstruït forats i
s’han netejat els murs, eliminant els elements biòtics que el
pas del tems ha dipositat sobre
la torre.
Les obres de aquesta primera
fase han pujat a 48.300 euros,
dels quals, 38.701 euros procedeixen d’una subvenció de la
Generalitat per a la recuperació

dels béns immobles del patrimoni cultural valencià.
El consistori ha obtés altra
subvenció per part de la Diputació de València de 50.000 euros
i que es materialitzarà durant el
2019. El projecte integral de recuperació de la Torre del Senyor
és més ambiciós i puja a
200.000 euros. S'hi contempla
la consolidació dels murs interiors i la definició dels nivells
intramurs per fer visitable la torre.
La intenció del consistori és
iniciar la recuperació de les altres tres torres (Ermita, Ria i
Satarenya) totes elles d’época
andalusí i que formaven part
del sistema defensiu del Castell
de Serra.
Totes les construccions estan
declarades BIC i daten dels segles VIII i IX.
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'*&-%-.%,. '$(,&))+)(-(."),&(-+.).,**)('*)-+.%,.-".%,.*)Un centenar de persones han omplit el saló d’actes de l’Ajuntament de Serra per a debatre sobre el
present i el futur de la comarca des de les vessants ambientals i del territori. El simposi ha estat organitzat per l’Ideco Camp de Túria, l’Ajuntament de Serra i la Mancomunitat de Camp de Túria.
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DISSABTE 19 GENER
12.30 hores. Entrada de la
llenya per a la Foguera de
Sant Antoni. Des del Carrer
Collaet fins a la plaça de la
Font.
20.00 hores. Encensa de la
foguera de Sant Antoni. Plaça
de la Font.
22.30 hores. Discomòbil a càrrec dels clavaris de Sant Blai.

Plaça Dr. Emilio Marín.

DIUMENGE 20 GENER
12 hores. Benedicció d’animals. Cercavila des del carrer
Doraor fins a la plaça de la
Font.

DISSABTE 26 GENER
17.30 hores. Cinema 'Rampage', amb roses a càrrec
dels Clavaris de Sant Blai. Al
Cinema d’Hivern.
20 hores. Presentació del

El diputat de Medi Ambient,
Josep Bort ha participat amb
l’alcaldessa de Serra , Alicia Tusón, en una nova sessió del cicle
de jornades sobre gestió forestal sostenible que recorre les comarques de València. Aquesta
quarta jornada ha possat el focus en les comarques del Camp
de Túria i Camp de Morvedre.
La sessió celebrada a la Casa

disc Tribut a Serra per la Unió
Musical a la Casa de la Cultura.

DISSABTE 2 FEBRER
17.30 hores. Cavalcada des
del Poliesportiu i xocolatà.
Plaça de La Primitiva.

DIUMENGE 3 FEBRER
11 hores. Missa en honor a
Sant Blai.
17.30 hores. Processó en honor a Sant Blai.

de la Cultura del municipi de la
Serra Calderona va abordar la
situació actual dels ecosistemes
agro-forestals valencians, les
seues possibilitats i oportunitats; la gestió forestal des d’una
visió interdisciplinària tant econòmica com mediambiental i
social; i el paper de les administracions públiques en la gestió
d’aquests recursos naturals.
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Llíria quiere dar un paso
más en su reconocimiento como Ciudad de la Música. Si en
los años 60, el Ayuntamiento
de la localidad le reconoció este título, el pasado mes de octubre lo hacían también Les
Corts, una distinción que ahora quieren elevar a categoría
internacional.
El Conservatorio municipal
acogió el pasado 4 de enero, la
presentación del foro ciudadano y candidatura de Llíria a ser
Ciudad Creativa de la Unesco
en la modalidad de música. El
acto contó con la presencia del
concejal de Cultura, Paco García, y la directora del proyecto,
María José Viñals, además de
representantes de las sociedades musicales locales y la actuación de la Banda ‘La Valenciana’, formada por músicos
valencianos que ejercen su faceta artística en Barcelona.
Sobre la candidatura, García
defendió “las grandes cualidades” de Llíria para ser merecedora del título de Ciudad Creativa de la Unesco. “Es una
ciudad milenaria en la prácti-

ca musical, que este año cumple 200 años de música bandística con la celebración del
bicentenario de la Primitiva;
con dos sociedades musicales
de talla internacional como
son la Unió y la Primitiva, que
cuentan con coros, orquestas y
bandas juveniles; dos orquestas de plectro, El Micalet y la
Vicente Giménez; la primera
banda de jubilados del Estado
español, la UDP; y el primer
centro integrado de música
ubicado en el colegio Unió Musical. Sin olvidar que la educación musical y la formación de
profesionales es uno del pilares de la sociedad de Llíria”.
La candidatura de Llíria ha
recibido el apoyo de Les Corts
y de la Generalitat a través de
Turisme Comunitat Valenciana. El secretario autonómico,
Francesc Colomer, ha destacado su apoyo a que "la identidad
musical de Llíria y sus gentes
obtenga el reconocimiento internacional que merece, una
declaración que contribuiría a
potenciar la Comunitat como
destino de turismo musical”.
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REDACCIÓ | La empresa
Conforama se instalará definitivamente en Llíria, tras haber
valorado las diferentes opciones
que ha estado estudiando durante meses en la provincia de
Valencia. La empresa francesa
construirá un centro logístico
de 60.000 metros cuadrados,
más otros 1.000 para un edificio administrativo, en una parcela de 80.000 metros cuadrados del polígono de Carrasses.
El alcalde de Llíria, Manolo
Civera, ha valorado la llegada
de esta nueva inversión que supone que “el polígono de Carrasses, en tres años, ya esté
ocupado en un 30% de su superficie. No podemos más que
sentirnos satisfechos por haber
podido cumplir el principal reto que nos planteamos al inicio
de la legislatura, que no era otro
que buscar un cambio en nuestro sistema productivo que ofreciera la posibilidad de empleo
de calidad y reducir la tasa de

Recreación virtual de la futura planta de Conforama.
desempleo en Llíria. Las soluciones pasaban por la reindustrialización y, por tanto, por hacer todo cuanto fuera necesario
y más por convertir el erial que
heredamos, en una de las zonas
industriales de referencia en
nuestra provincia. Y lo hemos
conseguido”.
El centro logístico que se implantará en Llíria resulta fundamental en la estrategia de expansión de la marca que no

descarta abrir una tienda anexa
a las instalaciones que empezarán a construirse este año.
“Hemos sido capaces de ofrecer soluciones a los retos que
nos planteaba una situación
complicada. Es un hecho palpable con la llegada de Conforama
que se suma a Power Electronics, Pinturas Montó, AOM y a
la ampliación de inversión e instalaciones de SRG Global y Delibreads”, añade Civera.
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La diputada de Turisme de la
Diputació de València, Pilar
Moncho, ha presentat la nova
imatge gràfica del Patronat de
Turisme que, sota el lema ‘Try
València. The bright side of life’,
portarà la llum de València a Fitur 2019 que se celebrarà del 23
al 27 de gener a Madrid.
Pilar Moncho ha avançat
que“estem a les portes una de
les més destacades fires internacionals del turisme i és important que tots ens sentim orgullosos
dels
qui
som.
Mostrarem la nostra singularitat i, sens dubte, la llum de València és única”.
La diputada ha explicat que al
llarg d'aquest mandat, “hem
anat avançat pas a pas; primer
llancem una nova marca per a
mostrar els qui som, València
Turisme; després, expliquem
com som, ‘food, living&sun’, i
l'any passat vam acudir amb les
raons del perquè València, ‘Why
V’”. Per aquest motiu “fem ara
un pas avant per a dir que l'elecció més brillant és València.
La nostra llum és única, enamora a qui ens visita i a nosaltres
mateixos, és una de les nostres

majors bondats i, amb ella,
anem a Fitur”.
Una de les novetats amb les
quals València Turisme acudeix
a Fitur és el vídeo, produït per
l'empresa valenciana Isoaventura. En el vídeo, dues amigues,
una americana i una valenciana
es retroben a València després
d'anys d'absències i recorden les
experiències fantàstiques viscudes ací. Claire assegura al final
de la cinta que, “el millor de València, sou vosaltres”.
Per part seua, el director del
Patronat, Evarist Caselles, ha
animat als ajuntaments a aprofitar la fira per a promocionar
els seus productes locals i a ferse eco en les xarxes socials de
les etiquetes #TryValència i
#ValenciaTurisme.
La Diputació de València acudeix a la Fira de Turisme amb
tres propostes principals: Del
Tros al Plat, Film València, i els
nous models de comercialització de productes turístics, desenvolupats a partir dels workshops organitzats en els últims
mesos per a connectar productes turístics i plataformes de comercialització.
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P. G. | El retorno del exalcalde del PP de Loriguilla, Javier
Cervera, a la primera línea de la
política se ha consumado a cinco meses de las elecciones municipales. El también presidente del PP local tomó posesión en
el pleno de diciembre del acta
de concejal para incorporarse al
grupo municipal popular, ahora
en la oposición.
Se da la circunstancia de que
Cervera está investigado en el
marco de la operación Trasso.
Al parecer se le acusa de supuestamente formar parte de
una trama junto a otros políticos y funcionarios que utilizaba
a condenados a cumplir trabajos en beneficio de la comunidad como mano de obra gratuita para asuntos propios.
El dirigente popular se retiró
de la primera línea política en
las elecciones de 2015, aunque
se mantuvo en la lista en el
puesto número 10 de la lista con
la que el PP concurrió a los comicios. A lo largo de esta legislatura se han producido seis bajas en el grupo popular, incluída
la del portavoz y anterior candidato, Eduardo Sáez, que dejaron la puerta abierta a Cervera.
En el pleno se vivieron momentos de tensión entre los
miembros del equipo de Gobierno de Ciudadanos y PSPV y
los concejales populares.
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El exalcalde Javier Cervera y Alfonso Rus.
El actual alcalde de Ciudadanos, Sergio Alfaro, ha advertido
de que “si el PP cumpliera con
su código ético no habría permitido que Cervera ocupara
ningún cargo en el Ayuntamiento de Loriguilla” y ha valorado
que “la última dimisión del PP,
la sexta ya en lo que llevamos de
legislatura, y el hecho que quien
ocupe la vacante sea un investigado por corrupción denota que
el PP está roto y no tiene ni
equipo ni proyecto para el municipio”.
Desde el PSPV, la secretaria
general provincial, Mercedes
Caballero, ha lamentado que “el
PP de Bonig se haya puesto de
perfil” ante la toma de posesión
de Javier Cervera como concejal.

DISSABTE 19 GENER
12 hores. Inauguració del Mercat
Medieval a càrrec del grup de
Danses de Loriguilla i el grup Llàgrimes de Ceba. En l'avinguda del
Mediterrani.
12 hores. Ludoteca ‘pícnic’. En la
plaça Sant Antón.
17.30 hores. Chocolatà. Casa de

La líder provincial ha afirmado que “el PP intenta blanquearse pero visto lo ocurrido
en el Ayuntamiento de Loriguilla no puede dejar atrás su pasado”.
Caballero ha exigido el PP de
Casado y Bonig que “se tomen
en serio a los ayuntamientos valencianos y adopten medidas
para que su concejal deje el acta
porque el Ayuntamiento de Loriguilla no lo merece”.
La también diputada autonómica le ha pedido a Bonig que
“aparte a este concejal de un
cargo público por respeto a las
instituciones y porque quienes
estamos en política debemos
ante todo dar ejemplo de un
comportamiento de honestidad
y ejemplaridad”.

la Cultura.
19 hores. Correfocs a càrrec de la
colla de Dimonis de Mislata. Eixida
des de les escales de la plaça de
l'Ajuntament i arribada a la plaça
Major.
20 hores. Encés de la foguera de
Sant Antón. Casa de la Cultura.
23.30 hores. Orquestra Essen-
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El Juzgado de Instrucción
número 4 de Llíria ha archivado la denuncia contra el alcalde
de Loriguilla, Sergio Alfaro, presentada por Montserrat Cervera, hermana del exalcalde del
PP, Javier Cervera por un presunto intento de agresión.
Los hechos se remontan a la
Nochebuena de 2017, cuando la
virtual candidata del PP a la alcaldía presentó una denuncia
ante la Guardia Civil en la que
acusaba a Alfaro de haber intentado agredirla en plena calle,
acusación que vertió a través de
las redes sociales.
El juzgado abrió diligencias
previas que desembocaron en
un auto de sobreseimiento y en
el archivo de la denuncia sin
más trámites por considerar
que “las sospechas y conjeturas
como las efectuadas por los denunciantes no pueden tener cabida en el ámbito sancionador
sin justificación alguna, máxime cuando recae sobre ellos la
carga de la prueba”.
El alcalde interpuso, a su vez,

una demanda de conciliación
previa a la presentación de una
querella contra ella en el Juzgado de Paz que citó a la denunciada a un acto de conciliación
con el fin de que se retractara de
todas sus acusaciones, acto que
acabó sin avenencia.
Alfaro apunta la posibilidad
de interponer una querella por
injurias y calumnias contra Cervera para proteger su honor, o
no seguir con un proceso que
pudiera dañar la imagen de Loriguilla. “La justicia ha acreditado que la denuncia se basa en
unos hechos inventados y con el
archivo me doy por satisfecho”.
El primer edil de Ciudadanos
ha remitido un escrito a los vecinos en el informa de la decisión judicial en la que lamenta
que “llevada por motivos políticos, Monteserrat Cervera, no
tuvo ningún pudor en interponer una denuncia por unos hechos falsos que sólo perseguían
atentar contra mi honor, injuriarme y calumniarme, con el
fin de desacreditarme”.
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El Ayuntamiento ha aprobado la ordenanza de ayudas para
el material escolar que beneficiará a los escolares de 6 a 16
años. El único requisito para
poder optar a las ayudas que
cuentan con un presupuesto de
10.000 euros es estar empadronados en Loriguilla.

cias. Casa de la Cultura.
DIUMENGE 20 GENER
11 hores. Mercat Medieval amb
l'animació del grup Llàgrimes de
Ceba. En l'avinguda del Mediterrani.
11, 12.30 i 14 hores. Passades de
circ de carrer. Plaça de Sant Antón

El plazo para presentar las solicitudes para poder recibir esta
subvención municipal destinada a ayudar a las familias de la
localidad a hacer frente a los
gastos derivados de la compra
del material escolar de este curso permanecerá abierto hasta el
próximo 18 de enero.

de Loriguilla.
12 hores. Missa en honor a Sant
Antón. Església parroquial.
13 hores. Benedicció dels animals. A la porta de l'Església parroquial.
Fins a les 17.30 hores. Continuació del Mercat Medieval. Avinguda
del Mediterrani.
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REDACCIÓ | El alcalde de Gátova, Manolo Martínez, se reunió
el pasado 16 de enero con el presidente de la Diputació de València,
Toni Gaspar, en la sede de la institución provincial para reclamar
ayuda económica con el objetivo
de sacar adelante el proyecto del
nuevo complejo deportivo.
La intención del consistorio es
construir unas nuevas canchas
multiusos y unas pistas de pádel
que estarían conectadas con las actuales instalaciones de la piscina
de verano municipal. De esta forma se crearía un complejo deportivo para dar servicio a los vecinos
de la localidad de 400 habitantes.
El coste de esta actuación muni-

El alcalde con el presidente de la Diputación.
cipal superaría, según los primeros
cálculos por parte del equipo de
Gobierno, los 250.000 euros, una
cifra muy alejada de las posibilidades presupuestarias del Ayunta-

miento de Gátova, de ahí que el
primer edil haya solicitado ayuda
la corporación provincial para materializar esta infraestructura deportiva.
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El circuito RunCáncer-AECC Valencia 2019 en La Pobla de Vallbona, Llíria, L'Eliana, Bétera, Vilamarxant, Nàquera, Benissanó, Marines y Olocau. La primera parada en Camp de Túria de esta quinta edición,
que se presentó el 15 de enero en el Palacio de Congresos, será en L’Eliana el domingo 24 de febrero.
SÁBADO 19 DE ENERO
Festividad de San Antón.
DOMINGO 20 DE ENERO
Festividad de San Antón.
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DOMINGO 3 DE FEBRERO
Feria del Parque Natural. En directo: Rondalla Raíces de Gátova. Plaza del Ayuntamiento de
Valencia.
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La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep
Amigó, ha fet balanç al Castell
de Bétera de les inversions de la
institució provincial a la comarca en els tres primers anys d’aquesta legislatura.
En la roda de premsa va destacar que el Camp de Túria ha
rebut des de 2015 34,9 milions
d'euros -un 46% més que l'anterior legislatura-el que representa 224 euros per veí, a diferència dels 156,83 euros percebuts
entre 2011 i 2015.
Bétera va rebre la passada legislatura 1,4 milions d'euros,
enfront dels 3 milions d'euros
de l'actual, passant d'una inversió per habitant de 66,88 euros
a 129,81 euros, malgrat l'increment poblacional de 1.000 persones del 2011 al 2015.

Quant a la resta de municipis,
Benaguasil ha rebut 2,4 milions
d'euros -223 per habitant; Benissanó 1,2 milions -558 per habitant-; Casinos, 1,3 milions 485 euros per habitant-;
l'Eliana, 2,5 milions -148 euros
per habitant-; Gàtova, 1 milió 3.011 euros per habitant; Llíria,
4,8 milions, 211 euros-; Loriguilla, 1,2 milions -638 euros per
habitant-; Marines, 1,6 milions
d'euros -879 euros; Nàquera,
1,7 milions d'euros -277 euros ; Olocau, 1,5 milions, 912 euros
per habitant; La Pobla, 3,1 milions, 138 euros; Riba-roja, 3,2
milions -150 euros per habitant;
Sant Antoni de Benaixeve, 1,7
milions d'euros -223 euros-, Serra, 1,5 milions -507 euros; i Vilamarxant, 2,5 euros, -278 euros per habitant.
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Los clavarios de San Antón
elaborarán un total de 1.200 rollos que se repartirán entre los
vecinos que acudan al acto central de la celebración de la tradicional fiesta en el municipio el
domingo 20 de enero. Desde el
viernes 18 a las nueve de la mañana realizarán el primer amasijo de los rollos en Las Delicias.
A lo largo de esa misma mañana, los clavarios plantarán en
la plaza Mayor del pueblo la hoguera que arderá el sábado 19 a
partir de las ocho de la tarde.
El sábado habrá juegos infan-

DOMINGO 3 DE FEBRERO
Día del Arbol. Asociación Gátova
Avanza.

SÁBADO 23 DE FEBRERO
Carrera de los Árboles y Castillos.
Mancomunitat Camp de Túria.

SÁBADO 9 DE FEBRERO
Presentación del video de Gátova
Trail.

DOMINGO 3 DE MARZO
Ruta de los almendros en flor
(Asociación Gátova Avanza)

SÁBADO 16 DE FEBRERO
Matapuerco. Discomóvil. Peña la
Cepa.

SÁBADO 9 DE MARZO
Visita teatralizada en. El Torrejón: La
mujer íbera.

tiles y almuerzo en la plaza mayor para los niños y las siete de
la tarde se celebrará la procesión que trasladará la imagen
del santo desde la iglesia. Por la
noche, a partir de las 11 habrá
orquesta.
El domingo por la mañana
desde el casal de los clavarios y
acompañadas por la banda de
música las mujeres llevarán a la
iglesia los rollos que se repartirán tras la misa y antes de la
bendición de los animales.
También habrá premios para
los que acudan disfrazados

SÁBADO 9 DE MARZO
I Jornadas Divulgativas: La mujer
íbera y su presencia en el Yacimiento El Torrejón.
DOMINGO 24 DE MARZO
Concierto. Sociedad Musical. Santa
Cecilia de Gátova. Palau de la Música de Valencia.
Gátova: un pueblo lleno de vida
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L’antiga Almàssera va acollir
el passat 10 de gener la presentació del llibre ‘Nauiba returns
to Olocau’ dels autors Celia Gutiérrez Vallés, Marcel•lí Garcia
Peruga i Patricia Calvet Rodríguez, tres mestres d’anglés, música i infantil, respectivament,
del col·legi públic Alt Carraixet
d’Olocau.
‘Nauiba returns to Olocau’ i
‘Nauiba torna a Olocau’ és un
conte infantil, en versió en valencià i anglés, amb el format
d’obra teatral que ens apropa al
món iber de la mà del seu habitant més conegut, el guerrer
Nauiba, amb qui cantant i jugant els lectors coneixeran l’entorn de la Vila d’Olocau mentre
aprenen anglés i valencià.
Els personatges principals del
conte estan inspirats en els fills
dels tres autors.
L’acte celebrat al saló de plens
del consistori va comptar amb
l’alcalde Antonio Ropero; els regidors Pasqual Esteve, Jose Pa-

ricio; Eva Ragel, directora del
col·legi Alt Carraixet on es va
gestar aquesta obra; els membres de l’Ampa i les famílies i
els xiquetes que van ser font
d’inspiració perquè aquest projecte es duguera a terme.
Tampoc hi podien faltar a
l’acte tant els músics i autors
com els col.laboradors del llibre
amb les seues famílies i Victor i
Guillermo, guies del Puntal dels
Llops i les persones més conegudes de Nauiba.
Els presents van poder escoltar també les cançons de Marcel·lí García, que s’atrevia per
primera vegada amb l’anglés i
alguns d’ells, triats a l’atzar van
pujar a l’escenari a representar
unes pàgines de l’obra teatral
per als xiquets.
Per a tancar l’acte els autors
del conte van explicar el procés
creatiu del seu primer llibre que
inclou un QR per a vore tota la
ruta de pujada fins al jaciment
iber del Puntal dels Llops.
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La Feria Internacional de Turismo Fitur 2019 que se celebrará en Madrid del 23 al 27 de
enero servirá de escenario para
la presentación de la reconstrucción histórica en realidad
virtual 3D del Puntal dels Llops.
El Ayuntamiento de Olocau
aprovechará el escaparate de
Feria Madrid para dar a conocer
el yacimiento íbero que data del
siglo V ubicado dentro del término municipal en una de las
estribaciones meridionales de la
Serra Calderona.
El enclave arqueológico, uno
de los principales atractivos tu-

rísticos de la localidad de Camp
de Túria, está abierto a visitas
los 365 días del año y cuenta
con visitas guiadas que pueden
ser concertadas a través de la
oficina de turismo.
Además de Olocau, a la feria
internacional de Turismo acudirán otros municipios de la comarca como Riba-roja de Túria
que presentará ‘Riba-roja de
Túria y la Ruta de la Seda’ y Llíria que promocionará, entre
otras iniciativas, la candidatura
de la capital de Camp de Túria a
Ciudad Creativa de la Unesco en
la modalidad de música.

REDACCIÓ | El Ayuntamiento de Olocau ha firmado un convenio con el club polideportivo
Pedralvilla para dotar a esta zona de unas instalaciones deportivas cercanas que favorezcan la
práctica del deporte . Los vecinos podrán acceder al club y utilizar mediante el abono de la tasa de alquiler de las pistas de
tenis y pádel, al frontón y a la
cancha de futbito, que serán revisadas por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento colaborará
con la implantación de césped
artificial en el campo de fútbol
que será de uso completamente
gratuito para los vecinos.
El acuerdo suscrito el 10 de
enero entre el alcalde de Olocau
Antonio Ropero, y el presidente
del club obedece, según el primero, “a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos de los diferentes núcleos

El alcalde y el presidente del club deportivo Pedralvilla.
de población a través de la práctica del deporte”.
Ropero recordó que en 2017
se instaló césped artificial en el
campo de fútbol municipal, con
calificación FIFA, y se ha construido un campo de pádel y de
petanca en el polideportivo municipal. También se ha instalado un campo de fútbol infantil

de césped artificial y está en
construcción una pista de pádel
en la urbanización La Loma.
Además el Ayuntamiento de
Olocau ha ampliado este año la
oferta de actividades dirigidas
con clases de pádel, GAP y gimnasia de mantenimiento, éstas
últimas, enfocadas a personas
mayores.
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REDACCIÓ | El Ayuntamiento de Casinos celebró el pasado 5 de enero el acto de reconocimiento a las alumnas del
municipio que han recibido los
premios extraordinarios al rendimiento académico de Educación Secundaria Obligatoria, correspondientes al pasado curso
escolar.
En esta ocasión, los alumnos
premiados por la dirección general de Política Educativa, de
la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
han sido dos estudiantes de Casinos que cursan sus estudios en
el IES Camp de Túria de Llíria.
Se trata de María Murgui Gálvez y Anna Muñoz Murgui.
El alcalde de Casinos, José
Miguel Espinosa, fue el encargado de felicitar personalmente
a las dos estudiantes que han sido galardonadas por la Conselleria de Educación. En el mismo acto celebrado en el

El alcalde junto a Maria Murgui y Anna Muñoz.
consistorio, el primer edil popular les hizo entrega a ambas de
un obsequio en nombre de todos los vecinos de la localidad
de Camp de Túria.
Los premios de la conselleria
sirven para reconocer cada curso a los alumnos con los mejores resultados en los distintos
centros de educación Primaria y

Secundaria de la Comunidad.
En el caso de Casinos, el
Ayuntamiento celebra cada año
un acto con posterioridad a la
entrega del premio por parte de
la Generalitat para reconocer la
labor de los estudiantes del municipio y para incentivar y apoyar de cara al futuro a estos jóvenes en sus estudios.
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El Ayuntamiento de Llíria ha iniciado en enero los trabajos arqueológicos en la zona de Mura para
abrir los viales de acceso al nuevo instituto Camp de Túria y al tercer colegio público. Las obras cuentan con un presupuesto de 95.000 euros y tienen una duración prevista de tres meses.
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El pasado 5 de enero Casinos
recibió a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. El recorrido de Melchor, Gaspar y Baltasar en carroza transcurrió por
las calles del municipio en una
cabalgata que discurrió desde el
polideportivo municipal hasta
la iglesia dónde los Reyes Magos realizaron sus ofrendas y
adoraron al niño Jesús. Posteriormente se desplazaron hasta
el Ayuntamiento donde fueron
recibidos por miembros de la

corporación municipal.
Una vez finalizada la cabalgata los Reyes Magos entregaron
personalmente los regalos a los
niños en la Plaza de Gallipatos.
Como ya es tradicional, el
Ayuntamiento de Casinos ha sido el encargado de organizar,
junto a los Festeros 2019, la Cabalgata de los Reyes Magos para llevar la ilusión a todos los niños Casinos en un día de fiesta
en el que participó gran parte
del vecindario.
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La Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración
del Territorio ha sacado a información pública, tal y como ha
publicado el Boletín Oficial de la
Generalitat Valenciana (DOGV)
el proyecto para la ampliación
de la autovía CV-35 hasta Losa
del Obispo y su estudio de impacto ambiental.
El departamento de María José Salvador ha puesto en marcha los trámites que llevarán la
autovía de Camp de Túria, que
en la actualidad llega hasta el
municipio de Casinos, hasta la
comarca de los Serranos.
La prolongación de la Pista de
Ademuz es una reivindicación
de los municipios de la comarca
vecina desde que concluyó en el

año 2008 la construcción del
tramo de 15 kilómetros de carretera entre Casinos y Losa del
Obispo cuya calzada ahora se va
a duplicar.
Por otra parte, la Diputación
de Valencia ha finalizado las
obras de reasfaltado del pavimento de la CV-364 a su paso
por Benaguasil por la que transitan a diario un total de 1.500
vehículos de los cuales un 4%
son vehículos pesados.
La obra ha servido para renovar el tramo comprendido entre
el kilómetro 0, al lado de la CV50, y el kilómetro 6. La actuación ha contado con un presupuesto global de 1.153.039
euros y un plazo de ejecución de
tres meses.

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

DOMINGO 20 DE ENERO
18:30 hores. 'Los Miserables: más que un musical. Una leyenda'. Última
sesión.
Venta de localidades en taquilla o en www.megaentradas.com
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La Mancomunitat Camp de
Túria compta des de gener amb
un equip interdisciplinari de
Serveis Socials per a l’atenció
primària als veïns dels huit municipis -Benissanó, Casinos, Domeño, Gàtova, Loriguilla, Marines, Olocau i Serra- de menys
de 5.000 habitants.
Aquest equip, que presta els
seus serveis a més de 15.000
ciutadans, està integrat pels treballadors socials que ja exerceixen en els municipis, als quals
s'hi sumaran un educador social, un assessor jurídic i un administratiu.
Per a la presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Lola
Celda, “aquesta és una mostra
més del treball que s'està realitzant des de la Mancomunitat
per a millorar la qualitat de vida dels veïns. Els 17 ajuntaments del Camp de Túria estem
treballant perquè els nostres
veïns puguen comptar amb uns
serveis socials bàsics que d'altra
forma no serien una realitat”.
El ple de la Mancomunitat va
aprovar el Reglament de Funcionament dels Serveis Socials
de Base en el que es regulen les
prestacions de Serveis Socials

Generals de Base d'Atenció Primària, com són Informació i assessorament, Emergència Social (Prestacions econòmiques
individualitzades i Pobresa
energètica), Convivència (Ajuda
a domicili), Cooperació Social i
Intervenció per a la Prevenció i
Inserció Social.
La prestació dels Serveis Socials de forma mancomunada
s'emmarca en el nou Model Social Bàsic de la Conselleria d'Igualtat que amplia el nombre de
treballadors destinats a Serveis
Socials per a completar la labor
desenvolupada pel treballador
social en els municipis de més
de 5.000 habitants.
La Mancomunitat compta
amb Serveis Socials Especialitzats a través de l'Equip Específic
d'Intervenció en Infància i Adolescència que treballa en la prevenció, atenció i tractament de
les problemàtiques familiars
amb menors en situació de risc
o amb mesures jurídiques de
protecció. D’aquesta manera,
amb la posada en marxa dels
serveis bàsics mancomunats,
aquests vuit municipis ja compten amb Serveis Socials d'Atenció Primària complets.
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El próximo viernes 25 de enero la Mancomunitat Camp de
Túria celebrará su tradicional
Gala del Deporte, en la que se
premiará a aquellos deportistas
que han participado en las diferentes competiciones que esta
institución ha organizado a lo
largo del pasado año con el apoyo de los municipios que conforman la comarca.
En este evento recogerán sus
trofeos y distinciones los participantes en Els Jocs Esportius
Camp de Túria, en la Liga de
Fútbol 8 y en El Circuito de Carreras Populares.

Asimismo, la Gala del Deporte será el escenario en el que se
presentará la próxima edición
de la Carrera de los Árboles y
Castillos. La prueba que se disputa por equipos se celebrará
este año por primera vez en el
mes de febrero, durante el fin
de semana del 23 y 24. La meta
estará situada en Riba-roja de
Túria, donde tendrá lugar el final de fiesta y la entrega de trofeos a los primeros clasificados.
La Gala del Deporte tendrá
lugar a las 18 horas en el Edificio Multiusos de Llíria frente a
la sede de la Mancomunitat.
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La Carrera de los Árboles y
Castillos, organizada por la
Mancomunitat Camp de Túria,
celebra este año su décima edición reforzando su apuesta por
el respeto al medio ambiente.
Para ello, se ha modificado el
reglamento que contempla, entre otras medidas, la prohibición del uso de plásticos en los
avituallamientos, el marcaje de
los productos empleados por los
corredores, como geles y barritas, para identificar posibles residuos, así como el uso de balizas biodegradables.

La Carrera de los Árboles y
Castillos se celebrará el fin de
semana del 23 y 24 de febrero
con final en Riba-roja de Túria.
La prueba, en la que en 2018
participaron más de 400 corredores, está dividida en 15 etapas, con un recorrido de 200 kilómetros.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el lunes
18 de febrero. Aquellos equipos
que formalicen la inscripción
antes del próximo 31 de enero
se beneficiarán de un descuento del 30 por ciento.
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REDACCIÓ | Esta semana ha
arrancado ‘Xarxes per a l’Ocupació’, un proyecto que va a desarrollar la Mancomunitat Camp
de Túria hasta el 30 de septiembre con el respaldo de Labora.
El objetivo de ‘Xarxes per a
l’Ocupació’, enmarcado en el
Acuerdo Terriorial de Empleo y
que contará con una subvención
de 240.000 euros, es fomentar
la empleabilidad de la comarca.
La presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Lola
Celda, ha valorado que “es una
gran noticia poder poner en
marcha una nueva edición del
Acuerdo Terriorial de Empleo.
Seguimos trabajando para mejorar la empleabilidad en nuestra comarca y hacer un Camp de
Túria más rico en oportunidades para todos”.
El nuevo proyecto apuesta
por la dinamización del tejido
socioeconómico de la comarca a
través de la creación y el impulso de redes de trabajo y de la colaboración público-privada.

Reunión de trabajo de la Mancomunitat.
El proyecto se desarrolla en
función de cuatro grandes líneas de trabajo. Empreses en Xarxa, trabajará para la creación y
dinamización de redes empresariales locales, regionales y comarcales para la mejora de la
productividad. Emprenem en
Xarxa dará cobertura al del emprendimiento a través de un itinerario que combina sesiones
individualizadas y grupales.
Ocupació en Xarxa desarrollará planes de empleabilidad,
ofreciendo una atención personalizada integral para potenciar

habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para conseguir un empleo.Conexió en Xarxa trabajará en la digitalización,
trabajando para el desarrollo de
individuos y comercios digitales, y empresas en red.
El Acuerdo Territorial de Empleo (ATE) es una iniciativa respaldada por los 17 ayuntamientos,
19
asociaciones
de
comerciantes y empresarios, los
sindicatos UGT y CC OO, la
Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y el Institut
d’Estudis Comarcals.



  

Els embolics
urbanístics
Han transcorregut quasi dos lustres
d'ençà que la greu crisi econòmica va sacsejar tots els ciments i les estructures que
van fer trontollar l'status quo que s'havia
establert, especialment pel que fa als municipis del Camp de Túria. Tanmateix,
avui dia encara en parlem amb escreix de
tot allò que els programes urbanístics que
es varen aprovar al recer de l'expansió
econòmica dels primers anys de segle
han suposat per als ajuntaments de la
nostra comarca. Les conseqüències que
se'n deriven d'aquells anys les estan pagant actualment els ciutadans per culpa
d'uns governants que van pensar que el
creixement econòmic perduraria durant
un temps il•limitat. A la nostra comarca,
dos municipis importants en grandària i
en grandesa política com Benaguasil i Riba-roja de Túria en formen part d'eixe record funest creat per la inconsciència
d'uns governants allunyats de la realitat.
En el cas de Benaguasil els responsables
polítics romanen encara al capdavant de
l'administració local amb un suport incontestable dels seus ciutadans, amb
unes majories absolutes aclaparadores
adobades per la indolència històrica de
l'oposició. Per la seua part, a Riba-roja de
Túria tenim un equip de govern d'esquerres, en minoria als plenaris municipals,
que va substituir en juny de 2015 el Partit Popular després de dues dècades seguides de gestió a l'ajuntament. En un
cas, les darreres eleccions municipals van
refermar les tesis governamentals en la
seua gestió mentre que en l'altre van assumir les corresponents responsabilitats
polítiques. No obstant, és deplorable que
encara s'hagen de destinar actualment
esforços importants materials, humans i
econòmics per afrontar les demandes estratosfèriques que les empreses promotores d'aquell urbanisme tan lloat en l'època reclamen per la via judicial. No es
paren en palletes i hi destinen els millors
bufets jurídics per reeixir en els objectius.

Carta oberta a
la diputada
autonòmica
Mercedes
Caballero
Em presente com un senderista amant de
la Cartoixa i els seus voltants meravellosos.
Pense que passaria: Si la Cartoixa passés
a mans privades? Quants negocis fraudulents farien amb ella? Tot l’encant, la bellesa i la pau que es respira en aquest lloc,
“Que”?
Estimada Mercedes Caballero pense que
ha partit d’una concepció i visió un pèl decantada per una forma de pensar i per tant
des d’una premissa que fa que sols consideres allò que s’hi ajusta a ella. Crec que no ha
estat encertada i justa en l’objectiu en tot en
global. Pense que tampoc crec que conegua
de prop la vida i la història dels cartoixans
que potser l’hauria fet ser imparcial. I no entrem tampoc en l’enigmàtica i rocamboles-

  
Els ajuntaments, per la seua banda, també han de contractar empreses externes
per defensar els seus interessos que, en
cas de fracassar, suposarien una fallida
tècnica a mig termini i, per tant, no estarien en disposició de prestar tots els serveis municipals que els ciutadans demanen i exigeixen en el seu dia a dia.
Pel que fa a Benaguasil en parlem d'una demanda judicial que obliga el seu
ajuntament a tornar 3'5 milions d'euros
a l'empresa promotora que l'any 2008 es
va comprometre a desenvolupar un projecte urbanístic d'allò més ambiciós alhora que fantasiós: 4.500 habitatges, un
camp de golf, un centre d'hípica, centres
comercials i esportius i un hotel amb fins
i tot 250 habitacions. El conegut com PAI
del Molí del Sol es va paralitzar sense haver-hi col•locat ni una sola rajola per l'arribada de la crisi econòmica. En parlem
de l'any 2008, inici de la crisi que va establir un punt d'inflexió en la concepció
de les estructures que fins aleshores s'havien arrelat a les societats occidentals.
L'adjudicatària del projecte va lliurar 3'5
milions d'euros a l'Ajuntament de Benaguasil perquè els destinara a obres de millora en diferents qüestions de tarannà
municipal. Tot amb l'afany que la Generalitat, darrera instància pública en el
procediment administratiu, n'aprovara el
projecte definitiu. Com que, finalment, el
projecte no va reeixir aleshores l'empresa
va iniciar un litigi judicial per reclamar
eixos diners. El jutge els hi ha donat la
raó i l'ajuntament n'ha de fer-hi front.
Molts diners per un ajuntament com el
de Benaguasil que pot significar greus
conseqüències per a la seua subsistència.
Davant la gravetat política que se n'ha
creat al municipi, l'equip de govern amb
el seu alcalde Joaquín Segarra al capdavant ha hagut de maniobrar a corre cuita
per apaivagar els ànims, no sols de l'oposició municipal sinó, especialment, dels
seus propis veïns davant una quantitat
econòmica tan important. És per això
que el govern de Benaguasil ha demanat
fins a 40 milions per no haver-hi iniciat
les obres contingudes en el projecte original. Em fa l'efecte que l'alcalde i el Partit Popular han volgut reaccionar amb

una decisió ferma i dura per desviar l'atenció sobre la sentència judicial. Ha hagut de produir-se una sentència judicial
en contra perquè l'alcalde reaccionara
amb un colp d'efecte que l'ajude a guanyar-s'hi el suport dels seus veïns. No s'entén de cap de les maneres que si l'ajuntament pensava des de fa temps que tenia
dret a un indemnització milionària s'haja esperat tants anys per portar-la a terme. Sembla que han respost de forma
precipitada quan han vist les conseqüències que se'ls hi venia al damunt. I han
dit: si tu en vols 3'5 milions jo te'n demane 40, com si d'una subhasta es tractara.
La reflexió dels polítics, dels responsables dels desficacis urbanístics i econòmics durant aquells anys daurats de l'expansió al Camp de Túria, hauria
d'encaminar-se a esmenar aquelles situacions. Alguns articles d'experts economistes, fins i tot, alerten ja de l'arribada
d'un altra recessió que podria suposar
conseqüències terribles sobre la situació
que vivim actualment. Sembla que els
humans som els únics capaços de caure
dos voltes en les mateixes errades sense
haver-hi aprés res de bo.
Pel seu costat, a Riba-roja de Túria es
viu una situació molt semblant. Un altre
projecte urbanístic fastuós i fora de qualsevol realitat, pròpia dels anys de la bondat de la passada dècada, ha esdevingut
en un dels malsons per al govern municipal. Amb el programa d'actuació integrada (PAI) de Porxinos, sorgit a l'interior
del València, es pretenia construir més de
2.700 habitatges, un camp de golf i una
ciutat esportiva sobre un àrea d'1'2 milions de metres quadrats en una zona
d'un valor ecològic i ambiental indubtable per a qualsevol cervell, llevat d'aquells
que sols pensen en els beneficis econòmics i bandegen els socials. Igual que en
cas de Benaguasil, a Riba-roja de Túria
l'empresa promotora també ha demanat
una indemnització milionària a l'ajuntament fixada en 25 milions d'euros perquè
la justícia va rebutjar el planejament urbanístic, especialment pel seu greu impacte sobre l'entorn natural. L'agent urbanitzador considera que l'anul·lació del
projecte és un incompliment flagrant del

conveni públic signat amb l'ajuntament.
Se n'obliden, casualment, de les ímprobes plusvàlues que en van obtenir sense
haver-hi col·locat cap ciment. Fins a més
de 137 milions d'euros va guanyar-hi
l'empresa constituïda pel València a Porxinos i, no obstant això, s'entesten a obtindre'n més guanys. L'especulació urbanística ha estat un dels signes d'identitat,
malauradament, que els dirigents polítics
al Camp de Túria han potenciat amb més
força durant massa anys. I és una pena
que el València, amb uns altres dirigents
arribats per fer-hi negocis i aprofitar-se'n, ha entrat en eixe joc dels diners fàcils
a costa del patrimoni natural i ecològic
dels veïns d'un municipi que atresora un
dels pulmons verds valencians més importants, no sols per la grandària en extensió sinó també per les singularitats i
els trets característics que la defineixen.
Haurien d'explicar als seus socis què n'han fet amb els 137 milions d'euros, quin
ha estat el seu benefici per al club i per
què s'escull eixe procediment administratiu per augmentar la riquesa econòmica de la societat esportiva.
Més enllà de les greus conseqüències
que se'n podrien derivar en el dia a dia de
Benaguasil i Riba-roja atès l'horitzó judicial que s'albira a mig o llarg termini, caldria un exercici d'autocrítica important
perquè en el futur no es tornen a repetir
episodis com els que hem descrit. El pitjor és que són dos temes que han tingut
una repercussió mediàtica enorme en esta legislatura que som a prop d'acabar i
han creat una alarma molt justificada entre els veïns d'ambdós municipis. En joc
hi ha milers d'euros. La situació es podria
estendre a altres localitats del Camp de
Túria, més menudes, mitjanes i grans. En
tots ells, dissortadament, s'hi va intensificar una política basada en l'enriquiment
fàcil aliè a qualsevol component ètic. No
cal oblidar que ètica i política caminen
per camins diferents.

ca desamortització de Mendizábal amb un
saqueig impressionant de tot el seu patrimoni i la seua cultura.
Però si et puc recordar que l’origen del
monestir va partir de la carta del Rei Jaume
I, amb data del 14 d’agost del 1271 per la que
es concedeix al futur monestir el privilegi
d’adquirir béns i terrenys de reialenc “realengo” en el creat nou Regne de València.
Cal remarcar que el Rei no concedia
aquest privilegi a l’Església, i que sols va ser
atorgat a la Cartoixa, per tant, no va ser una
donació o una concessió per a ús, sinó una
adquisició en propietat en la qual es van implicar el Bisbe Albalat, el Papa Gregorio X i
el Rei Jaume I. Tampoc anem a entrar en
els avatars que ha passat la Cartoixa. Però a
banda de la qüestió legal, hi ha un aspecte
que m’agradaria remarcar i que considere
molt i important, és el fet de la Cartoixa, salvant el seu valor històric, com a valor monumental i artístic és bastant relatiu. És un
monestir fet per etapes, de materials i factura de no gran qualitat, no és una construcció sòlida. A gust nostre és de materials
mes pobres, i ja dic fet per afegitons i en
moltes etapes. La part més antiga és pobríssima, i la resta podem ressaltar l’església, el reflector i alguna estància, però de va-

lor relatiu, si en quant històric. I tot aquest
conjunt de materials pobres, resulta molt
costós de mantenir, doncs la seua degradació és constant. Cal recordar que després de
100 anys de claustració de la Cartoixa en els
quals va ser de tot, menys de monestir. Davant la notícia que el ruïnós monestir va ser
posat a la venda, el president de la Diputació, Rincón de Avellano proposa en sessió
plenaria que la ''Cartoixa siga tornada a l’ordre'' i és acceptada el 18 d'Octubre de 1943.
Destacar que van tornar un monestir en un
total abandó i ruïnós.
La seua restauració va ser sufragada pels
grans benefactors i el gran sacrifici i la paciència dels cartoixans. Destacar que la Comunitat, l´ordre, ha fet i fa els seus sacrificis i les despeses necessàries per a
mantenir-lo en peu i habitable, i ja sabem
com és de costós mantenir els edificis vells,
i tot això ho fan sense ajudes de les institucions públiques que de sempre s’han desentés del manteniment del monestir. Els
Cartoixans són una ordre d’autosuficiència,
que viu del seu treball i els seus cultius i que
no demanen cap subvenció, ni costa cap
cèntim a l'estat, bé podrien tindre la consideració de deixar-los fer la seua vida al seu
lloc que històricament i durant tants anys

hi han estat i continuen estant. Dedicats al
treball i al seu cultiu espiritual: la meditació, reflexió i la principal per a ells que és l’oració.
Deixem-los en el seu món interior tan ric
i espiritual. Món a contracorrent amb el
qual priva en el nostre, en aquest de rapinya de la lluita ferotge del poder, pels diners
i els privilegis, per escalar en l’estatut social,
lluita que no té cap límit moral ni ètic, tant
al món financer com al polític al més alt nivell.
Demanaria a tots els polítics que sigueu
sensibles als seus valors i que els deixeu viure en pau. Són dignes de la nostra admiració i respecte.
Bé, Senyora Diputada autonòmica, Mercedes Caballero, supose que no estarà molt
d’acord amb mi, però li puc dir que jo conec
ben de prop el seu món tan ple de vida, els
seus valors i la Comunitat de la Cartoixa; els
Cartoixans. Si vol que parlem del tema ja
sap on em pot trobar.
Salutacions

     


  
 

Sebastià Roca Peiró, la Pobla de Vallbona.
Réplica a l’article publicat en InfoTúria ‘Demanen l’obertura de la Cartoixa’ del mes de novembre, número
113, pàgina 23.





 
     

En l'època islàmica els territoris valencians d'horta eren els
més densament poblats. Van
ser precisament els musulmans
els qui van crear la infraestructura necessària per a explotar la
riquesa agrícola. D'aquesta manera, van aparéixer alqueries,
amb una infraestructura pròpia
per a la seua habilitat. Al Camp
de Túria, com en la resta del territori valencià, existeix una
gran diferència entre el pla i la
muntanya, entre zones molt poblades i d'escassa població. Això fa que existisquen en les mateixes alqueries, fortificacions i
torres vigies per a aconseguir el
control de totes les zones circumdants.
D'altra banda, el poder i domini sobre el territori s'exercia
des dels punts més elevats del
territori, les muntanyes. En les
zones muntanyenques tots els
enclavaments estaven situats en
la part superior d'un monticle,
des d'on es domina el seu entorn i les vies de comunicació.
Així, la vigilància d'una àmplia
zona exigia castells dependents
d'un principal, que controlaven
els punts més allunyats i ser-

vien de vincle d'unió. Aquesta era la funció de les torres
vigia que trobem en aquestes
zones. A part de les funcions
bàsiques de vigilància de qualsevol torre, les torres buscaven
assegurar el control i el domini
de les fronteres rurals entre els
diferents castells i a més asseguraven el control de les vies de
comunicació .
Com s'ha anat analitzant durant els articles publicats en el
2018, les torres vigies tenen
multitud de similituds. Entre
les principals s'en troben el seu
sistema de construcció que
sempre es realitza emprant l'antiga tècnica del tapial; el seu accés sempre es realitzava per una
porta situada en la primera
planta i que dificultava l'assalt
dels enemics; la seua planta és
quadrada o lleugerament rectangular, excepte en el cas de la
torre de Felx de Benaguasil; el
component visual entre les torres és necessari, perquè en cas
contrari aquestes construccions
no tindrien cap funció.
La presència i necessitat
d'emplaçar aquestes fortificacions moltes vegades donava

l'oportunitat de crear alqueries fortificades on habitaven diferents famílies.
Molts d'aquests xicotets nuclis
urbans han evolucionat amb el
pas dels anys i han donat origen
a molts dels pobles que conformen la nostra comarca. A vegades aquestes torres es trobaven
en alta muntanya i completaven
la xarxa de vigilància d'un castell principal. Algunes d'aquestes torres no presentaven cap
nucli poblat, excepte el dels ma-
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teixos vigilants. Això mostrava
com de difícil resultava viure
en aquestes zones on escassejava l'aigua, el menjar i
l'accés era complicat.
És habitual trobar moltes
d'aquestes torres vigies, sobretot les vinculades a alqueries islàmiques, en zones on abunda
l'aigua, on hi ha molt de cultiu
per a l'alimentació i en llocs estratègics on la vigilància és més
senzilla.
En el pla que presentem en
aquest article es mostren totes
les torres vigies analitzades individualment en els anteriors
números. Algunes ja desaparegudes i la majoria d'elles amb
un avançat grau d'abandó. Amb
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el
treball
d'enguany de
Joglars Edetans es busca posar
en valor totes aquestes edificacions del Camp de Túria. De la
mateixa manera, es convida
institucions culturals, instituts
d'estudis, centres d'estudis locals i ajuntaments, a fer treballs
de catalogació i conservació d'aquest patrimoni altament castigat pel pas dels anys.

RODRÍGUEZ PEDRAZA, Dolores.
“Torres vigía de la Valencia musulmana”. En: Construcción con tierra. Tecnología y arquitectura. Congresos de
arquitectura de tierra en Cuenca de
Campos 2010/2011. Valladolid: Cátedra Juan de Villanueva. Universidad
de Valladolid. 2011. P. 113-120
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