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El projecte ‘Vestim la Casa Bernal’
ha guanyat el concurs per a
recuperar l’històric inmoble.



REDACCIÓ |La comarca de
Camp de Túria ha iniciado el
nuevo año con casos de covid
activos en todos los municipios
en plena sexta ola de la pande-
mia marcada por la variante
ómicron. Tras las vacaciones
navideñas, los nuevos positivos
se han disparado superando el
medio millar en municipios co-
mo Bétera y Riba-roja de Túria,
con 609 y 579 casos activos res-
pectivamente. En el caso del pri-
mer municipio, la incidencia
acumulada alcanza los 2.475 ca-
sos por cada 100.000 habitan-
tes, mientras que en Riba-roja
se sitúa en 2.543 casos.

A fecha de 9 de enero, por de-
bajo de la barrera de los 500 ca-
sos se sitúan Llíria, l’Eliana y La
Pobla de Vallbona. Según los úl-
timos datos publicados por la
Conselleria de Sanidad, la capi-
tal de Camp de Túria suma 436
casos y una incidencia acumula-
da 1.856 casos por cada
100.000 habitantes, seguido
por La Pobla  con 438 y l’Eliana
con 359 casos positivos  en los
últimos 14 días.

En cuanto a la situación en
otros municipios, en Bena-

guasil se superan los 300
contagios (318) con una

incidencia acumulada
de 2.825 casos,

mientras que en
Vilamarxant se
han registrado
194 positivos y
continúa como
el resto de pue-
blos en riesgo
extremo.

Las locali-
dades con
menor núme-
ro de habi-

tantes no supe-
ran el centenar de

casos. En este gru-
po, San Antonio de

Benagéber suma 92 ca-
sos; seguido de Nàquera

con 82; Loriguilla con 41;
Benissanó con 34; Casinos con

22; y  Olocau y Marines con 20 y
18 casos respectivamente.

Por último, se sitúan los mu-
nicipios que se mueven en torno
a la decena de casos, como son
Serra (18); Gátova (5) y Dome-
ño (7).

En cuanto a los fallecimientos
Nàquera y Marines se mantie-
nen sin ningún deceso desde el
inicio de la pandemia en marzo
del año 2020.

En el ámbito del departamen-
to de salud Arnau de Vilanova-
Llíria las estadísticas oficiales de
la Conselleria de Sanidad arro-
jan un total de 6.496 casos acti-
vos que elevan el acumulado a
44.644, mientras que las defun-
ciones desde el inicio de la pan-
demia ascienden a 384.

Con estas cifras, la comarca
ha retomado esta semana de
vuelta al cole la vacunación pe-
diátrica de los menores de 12
años en todos los centros esco-
lares que se inició antes de las
vacaciones de Navidad para al-
canzar la inmunización de los
alumnos de entre los 5 y los 11
años.

Al mismo tiempo, la vacuna-
ción de terceras dosis al profe-
sorado concluirá durante  enero
y se está administrando tam-
bién la vacuna de refuerzo en los
centros de salud y puntos habi-
litados como de referencia en la
comarca como la EPA de l’Elia-
na a los mayores de 60 años.

CAMP DE TÚRIA



Año nuevo, propósitos
nuevos. Te ayudamos a am-
pliar tu formación con los cur-
sos que hemos reanudado ahora
en enero subvencionados por
Labora y dirigidos prioritaria-
mente a desempleados. 

En la actualidad, debido a la
alta demanda de empleo y a la
gran competencia entre perso-
nas tituladas que aplican por un
trabajo, resulta mucho más difí-
cil ser seleccionado. En los
puestos de trabajo, cada vez se
piden personas más cualificadas
y con más experiencia. Es por
eso, que disponer de un certifi-
cado de profesionalidad puede
serte de gran ayuda.

Muchos de los cursos que rea-
nudamos en este mes de enero
son certificados de profe-
sionalidad y además cuentan
con prácticas profesionales en
empresas del sector.

¿Qué es un CERTIFICA-
DO DE PROFESIONALI-
DAD?

Los certificados de profesio-
nalidad son el instrumento
de  acreditación oficial de
las cualificaciones profe-
sionales del Catálogo Na-
cional de Cualificaciones
Profesionales en el ámbito de
la administración laboral. Se or-
denan en 26 familias profesio-
nales y tres niveles de cualifi-
cación.

• Nivel 1: No se pide ningún
tipo de formación previa.

• Nivel 2: Enseñanza Secun-
daria Obligatoria (ESO) o estu-
dios equivalentes.

• Nivel 3: Bachillerato o es-
tudios equivalentes.

Cada certificado acredita
el  conjunto de competencias
profesionales que capacitan pa-
ra el desarrollo de una actividad
laboral identificable en el siste-
ma productivo, sin que ello
constituya regulación del ejerci-
cio profesional.

Los certificados tienen carác-
ter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional y son expedi-
dos por el SEPE y los órganos
competentes de las Comunida-
des Autónomas (Labora en la

Comunidad Valenciana).
Los certificados de profesio-

nalidad están conformados de
módulos y cada módulo está re-
lacionado con una unidad de
competencia.

Estas unidades de competen-
cias son reconocidas por la Ad-
ministración de Educación, por
lo que éstas pueden ser conva-
lidadas por algún módulo de la
Formación Profesional (ci-
clos formativos, siempre que es-
té establecido en los reales de-
cretos de cada título).

¿Quiénes somos?
TAME FORMACIÓN inició sus

actividades en Mislata en  1981 y
desde entonces ha ido aumen-
tando su oferta formativa.

En formación reglada (ofi-
cial) somos un instituto privado
que impartimos ciclos formati-
vos de grado medio y superior
de la familia de informática:

•  Sistemas microinformáticos
y redes

• Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma y tanto en mo-
dalidad presencial como semi-
presencial/distancia.

Mantenemos estrechas cola-
boraciones con diversas marcas
informáticas. Formamos parte
de la red de centro “Microsoft
Imagine”, “Oracle Academy” y
“Cisco Networking Academy”.
Gracias a ello nuestros distintos
alumnos se forman con mate-
riales propios de las marcas lo
que les permite, si lo desean, ob-

tener las titulaciones propias de
ellas.

También somos centro im-
partidor y examinador para la
obtención de las TITULACIO-
NES OFICIALES de inglés A1,
A2,… C2. Realizamos los exá-
menes en nuestro centro y con
nuestro profesorado. 

Colaboramos estrechamente
con Labora (desde 1992) para la
impartición de acción formati-
vas dirigidas prioritariamente a
personas desempleadas. Actual-
mente estamos acreditados y
homologados para impartir 363
especialidades diferentes.

Recientemente nos hemos
acreditado para impartir igual-
mente este tipo de formación
para personas desempleadas en
la modalidad de teleformación.

Igualmente impartimos accio-
nes formativas dirigidas priori-
tariamente a personas ocupadas
subvencionadas por el SEPE
(Servicio Público de Empleo Es-
tatal).

Colaboramos estrechamente
con la Cámara de Comercio de
Valencia en la impartición de
acciones formativas dentro del
“Programa integral de cua-
lificación y empleo” (PICE)
dirigido a menores de 30 años
que no estén estudiando ni tra-
bajando. Próximamente anun-
ciaremos los cursos que vamos
a iniciar dentro de este progra-
ma.

ÚLTIMAS PLAZAS EN LOS CURSOS
OPERACIONES DE GRABACIONES DE DATOS Y DOCUMENTOS
Curso de nivel 1 y de una duración de 480 horas. Curso con PNL
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
Curso de nivel 1 y de una duración de 470 horas. Curso con PNL
GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS
Curso de nivel 3 y de una duración de 650 horas. Curso con PNL
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES
Curso de nivel 3 y de 430 horas. Curso con PNL
INGLÉS A2 de 190 horas
INGLÉS B1 de 280 horas



L'únic regidor de Contigo So-
mos Democracia a l'Ajunta-
ment de la Pobla de Vallbona,
Jaime Ruix, ha abandonat el
partit amb el qual va concórrer
a les eleccionsde 2009, tal com
va anunciar en el ple del 14 de
desembre. Ruix continuarà
amb l'acta integrat en l'actual
equip de Govern -Compromís,
PSPV i CUPO- com a regidor de
Falles, Joventut i Mobilitat. Se-
gons ha explicat la seua decisió
és de “caràcter personal” i no
afecta “en res” a la gestió i des-
envolupament de les activitats
relacionades amb les àrees que
té assignades.

El fins ara president local de
la formació va justificar en el

ple que ‘’continue en política
perquè crec que tant jo com el
meu equip podem aportar molt
a La Pobla i perquè les ganes de
treballar pel municipi són les
mateixes que el primer dia, en
el moment que perda la il·lusió
seré el primer a adonar-me'n’’. 

El regidor ha avançat que es
presentarà a les eleccions mu-
nicipals del 2023, sense revelar
de moment que sigles. “Conti-
nuem treballant, amb moltes
ganes, sentit comú i il·lusió, pel
bé del nostre municipi i per to-
tes les persones que ens van vo-
tar en el seu moment i demos-
trant que la nostra ideologia
sempre serà La Pobla de Vall-
bona”.

REDACCIÓ | L’Ajuntament de
la Pobla de Vallbona ha adjudi-
cat a la proposta ‘Vestim la Casa
Bernal’ l’execució del projecte
de recuperació de l’històric im-
moble, catalogat de bé de relle-
vància local.

El projecte presentat per
l’empresa ‘Tecum Arquitectura’
ha estat guanyador del concurs
d’idees per a recuperar aquest
conjunt arquitectònic patrimo-
nial.

La proposta guanyadora con-
templa la reutilització de tots els
espais de la Casa Bernal de ma-
nera polivalent per a poder aco-
llir diferents usos i activitats. 

A més, donarà continuïtat vi-
sual entre el interior i l’exterior
de l’immoble que permeta fer
del pati de la casa una plaça.

L’edifici de la Casa Bernal dis-

posarà de tres sales d’exposi-
cions, dues sales d’estudis, un
centre d’investigació de les
obres de Teodor Llorente, una
plaça interior i un escenari poli-
valent a més del servei de cafe-
teria. 

A més, es crearan ombratges
interiors que permeten la utilit-
zació del pati duran tot l’any. 

Es respecten així els usos que
va determinar el procés partici-
patiu impulsat per l’Ajunta-
ment. D’acord amb el veïnat, el
pati de la Casa Bernal s’ha de
convertir en l’eix central i un
punt de trobada per a la ciuta-
dania.

El consistori té previst licitar
les obres d’execució de la reha-
bilitació integral de l’edifici en-
guany amb un pressupost d’un
milió i mig d’euros. 

El premi del concurs està do-

tat amb 50.000 euros, 7.000
euros per la proposta i 43.000
euros  per a la realització del
projecte d’execució de l’obra. 

El disseny guanyador ha estat
seleccionat entre un total de
vuit propostes presentades per
la seua innovació i el respecte a

la història i els elements patri-
monials de l’edifici. 

El jurat del concurs públic ha
estat format per l’arquitecte i
l’enginyer de la l’Ajuntament de
la Pobla de Vallbona, un ar-
queòleg, professorat de la Uni-
versitat Politècnica de València i

representants del Col·legi d’Ar-
quitectes i de la Conselleria d’E-
ducació i Cultura. 

Entre els criteris de selecció,
els experts han valorat la quali-
tat de la proposta, els valors tèc-
nics i funcionals, arquitectònics,
mediambientals i els socials.

L’alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent Garcia, ha donat la benvinguda al nou inspector de
la Policia Local que ha obtingut la plaça en les oposicions convocades pel consistori. L’acte al saló de
plens de l’Ajuntament ha servit també com a comiat dels tres membres del cos de la policia munici-
pal que s’han jubilat al 2021: Francisco Navarro, José Ramón Picher i Miquel Gramuntell.

Recreació del projecte guanyador de la remodelació de la Casa Bernal.

LA POBLA DE VALLBONA





REDACCIÓ | El Ayuntamiento
de Llíria ha sacado a licitación la
redacción del proyecto de remo-
delación de la plaza Mayor y el
de ejecución de las obras de la
primera fase que comprende el
entorno del consistorio, el mer-
cado municipal y Ca la Vila. 

La actuación total, sobre una
superficie de 6.660 m², prevé
una inversión de 872.460 euros,
mientras que para la primera fa-

se, que abarca 4.368 m², se des-
tinarán 572.208 euros. 

Según el alcalde Joanma Mi-
guel el proyecto “pretende ser-
vir para revitalizar la plaza Ma-
yor, convertirla en un espacio de
convivencia y de uso público,
con capacidad para acoger acti-
vidades sociales, de ocio, cultu-
rales y deportivas al aire libre,
con una concepción pensada en
el viandante y el desarrollo del
entorno turístico y comercial”.

Esta iniciativa partirá del con-
curso de ideas para la regenera-
ción urbanística del entorno. El
concejal de Movilidad, Paco
García, ha señalado que “quere-
mos poner en valor los monu-
mentos como son Ca la Vila y la
iglesia de la Asunción, creando
mayores espacios peatonales en
su frontal y, en el caso del edifi-
cio consistorial, generando un
espacio socio-cultural de primer
orden en el municipio”.

LLÍRIA

Aurora Rodríguez Castro ha rebut la visita de l’alcalde de Llíria, Joanma Miguel, i la regidora de Per-
sones Majors, Isabel Llopis, que li van transmetre els seus millors desitjos en esta celebració tan es-
pecial Els representants de l’equip de govern van transmetre la felicitació en nom de la corporació
municipal i, a més, li van ferlliurament d’un detall commemoratiu en record del seu 100 aniversari.

Aqualia, la empresa que ges-
tiona el servicio municipal de
Llíria, dispone de un servicio de
avisos por SMS a las situaciones
de avería en la red municipal de
agua, avisando a los usuarios
afectados. Así mismo, también
se avisa a los usuarios de la re-
solución de la incidencia cuan-
do ésta queda solucionada.

Además, para evitar posibles
incomodidades, la compañía
también avisa a través de este
sistema del posible impago de
una factura, ya sea por el fin del
período voluntario del pago o
por devolución del banco por
cualquier motivo.

En el texto del SMS se indica
que Aqualia ofrece la posibili-
dad de realizar la gestión a tra-
vés de la app ‘Aqualia Contact’,

lo que permite efectuar el pago
a cualquier hora de cualquier
día de la semana y desde cual-
quier lugar, simplemente con el
móvil o la tablet.   

Aqualia recuerda que se pue-
de realizar esta gestión tanto a
través de su oficina virtual, ac-
cesible desde www.aqualia.com,
como a través del teléfono gra-
tuito 900 81 40 81.

Todos estos canales -SMS,
app, oficina virtual y teléfono-
que no requieren la presencia fí-
sica, eliminan las incomodida-
des de los desplazamientos y
posibles esperas, y además con-
tribuyen al cuidado del medio
ambiente al prescindir del uso
del papel o de la contaminación
asociada a los diferentes medios
de transporte.

La Guardia Civil de Llíria ha
detenido a un hombre de 54
años por 57 delitos de robo y
hurto en interior de vehículo,
daños y estafa. 

La investigación comenzó en
octubre, cuando la Guardia Ci-
vil tuvo conocimiento de la co-
misión de varios robos en vehí-
culos en diferentes zonas de la
localidad. Tras conocerse estos
hechos se dio inicio a la investi-
gación por parte de los agentes
para identificar y detener al au-
tor o autores de estos hechos
delictivos.

Fruto de las labores de inves-
tigación se pudo observar como
la forma de comisión de los de-
litos era similar. El acceso al in-
terior de los vehículos se efec-
tuaba tras fracturar la ventanilla
o el bombín de la cerradura de
la puerta del conductor, y así lo-
grar acceder. Estos hechos se
cometían siempre en la misma
franja horaria.

Los objetos sustraídos eran
vendidos a otras personas que
se encargaban de venderlos en
tiendas de compra-venta de ar-
tículos de segunda mano.

El Ayuntamiento de Llíria ha
sacado a subasta una parcela
municipal de 31.900 metros
cuadrados en el polígono indus-
trial de Carrasses por la que el
consistorio pretende obtener
unos ingresos de más de 3,3 mi-
llones de euros, con un precio
de salida del metro cuadrado de
103,87 euros.

El alcalde de Llíria, Joanma
Miguel, ha destacado que, con
la subasta de la parcela en este
sector, “queremos, por un lado,
seguir potenciando la actividad
industrial en el municipio con la

llegada de nuevas empresas y
generar empleo”. Además, “los
ingresos extraordinarios obteni-
dos servirán para poder ejecutar
más inversiones que redunda-
rán en beneficio de toda la ciu-
dadanía”.

En el pliego de condiciones de
venta, el Ayuntamiento prioriza
las firmas que sean de sectores
productivos por delante de las
logísticas porque generan más
mano de obra, las que sean sos-
tenibles con el medio ambiente
y eficientes energéticamente, y
las que apuesten por el I+D+i.



REDACCIÓ | Llíria presenta,
de nuevo, para este año 2022,
una oferta turística basada en
dos de sus grandes valores, su
extenso patrimonio que recorre
la historia a través del legado de
diversas culturas, y su riqueza
musical con eventos singulares
que se celebran a lo largo de to-
dos los meses. 

En Fitur, la localidad edetana
compartirá su condición de Ciu-
dad Creativa de la Música con
Manises, recientemente desig-
nada en la modalidad Artesanía
y Artes Populares, en un mos-
trador propio dentro del estand
del Patronato Provincial Valèn-
cia Turisme para dar a conocer
al mundo las sinergias que ofre-
ce la pertenencia a la Red
UNESCO. 

De esta manera, hay que des-
tacar que la visita a Llíria incor-
pora, entre otros, el atractivo de
poder disfrutar también de una
variada programación musical y
de calidad. 

Turisme Llíria organiza tres
importantes citas que permiten

asistir a esta agenda de eventos,
bajo el sello de la marca Medite-
rranew Musix de Turisme Co-
munitat Valenciana. El “eMe
2021” (4ª edición del Early Mu-
sic Of Edeta), Festival de Patri-
monio Histórico y Música Anti-
gua de Llíria, abrirá esta
programación el fin de semana
del 25 al 27 de marzo para cele-
brar el Día Mundial de la Músi-
ca Antigua en la iglesia de la
Sangre (Monumento Nacional).

Seguidamente, “El DesenJazz
2021” (7ª Festival de Jazz i Al-
tres Músiques de Llíria), se cele-
brará el fin de semana del 6 al 8
de mayo con una programación
internacional de jazz y músicas
contemporáneas para conme-
morar el Día Mundial del Jazz. 

Finalmente, el “LLUM Fest
2021” (4ª Llíria Universal Mu-
sic), Festival de Músiques del
Món de Llíria, se celebrará los
días 24, 25 y 26 de junio de
2022 para conmemorar “La Fê-
te de la Musique” (Día Europeo
de la Música).  

Esta oferta musical diversa se
complementa, entre otros even-

tos, con los festivales de música
clásica que protagonizan las
prestigiosas sociedades musical
de la localidad y que tienen su
mayor exponente en el ‘Concert
de les Bandes de Llíria’ que se
celebra en el mes de septiembre. 

La colaboración musical con
otras Ciudades Creativas de la
UNESCO en los festivales de Llí-
ria se hace patente con la pre-
sencia de agrupaciones interna-
cionales procedentes de estas
ciudades de la Red. 

Esta oferta musical y su patri-
monio histórico, convierten a la
población de Llíria en una ‘Sin-
fonía de Culturas’, que permite
recorrer el municipio en dife-
rentes épocas y conocer su ex-
traordinaria historia. Turisme
Llíria ofrece tres rutas turístico-
culturales distintas para aden-
trarse en la Edeta romana, la
Lyria Medieval y la Llíria del Re-
nacimiento y Barroco. 

Por otro lado, la gastronomía
y los parajes naturales presentan
a Llíria también como un desti-
no turístico de proximidad que
merece la pena visitar. 

LLÍRIA



REDACCIÓ | El passat dia 7 de
gener, la Federació del Comerç
de Llíria va sortejar un premi de
1.000 euros. L'acte, realitzat a la
Plaça de Partidors, va comptar
amb la presència del regidor de
foment econòmic de l'Ajunta-
ment de Llíria, Paco Gorrea, del
president de la Federació del Co-
merç, Juan Motilla, junt amb els
membres de la junta directiva
Rosalia Casse i Ricardo Martí-
nez.

El cupó guanyador està sege-
llat per La Bolseria de Partidors,
Codesa Comunicación i Pollos
Planes, comerços que li han do-
nat sort a la guanyadora d'aquest
premi, Dolores Barea Roldán, fi-
del consumidora del comerç de
proximitat de la ciutat.

En els propers dies, Dolores
acompanyada dels seus familiars
i amics gastarà els 1.000 euros

de premi als diferents comerços
de Llíria.

El president de la Federació,
Juan Motilla, incideix en "la im-
portancia d'aquestes iniciatives,
en especial d'aquesta companya
que fomenta les compres a dife-
rents botigues, que ha estat tot
un èxit de participació a nivel co-
marcal i que impulsa l'associa-
cionisme, una de les ferramentes
mes eficients amb què comptem
per defendre els interesos del co-
merç tradicional i de les perso-
nes autònomes".

Amb aquest tipus de campan-
yes es pretén encaminar el con-
sumidor cap a un model de con-
sum mes sostenible, respectant
la conciliació, basat en la soste-
nibilitat, en productes i proveï-
dors locals, generant així ocupa-
ció estable i de qualitat.

LLÍRIA





El 7 de gener es va registrar
un accident mortal a la urbanit-
zació Montesol, en el qual el
conductor d'un turisme va per-
dre la vida després de xocar
contra un habitatge de la citada
urbanització. El sinistre es va
produir en l'encreuament dels
carrers Sant Ferran i Cervantes.

Pel que sembla el conductor
era un home d'avançada edat
que va poder perdre el control
del vehicle per algun problema
de salut, encara que no és la pri-
mera vegada que es produeix un
accident de trànsit en aquest
mateix punt de la zona residen-
cial.

REDACCIÓ |Els centres esco-
lars de l'Eliana reprenen des del
13 de gener la vacunació pediá-
trica contra el coronavirus des-
prés de les vacances nadalen-
ques, en aquest cas entre els
alumnes de 5 a 8 anys de pri-
mer, segon i tercer de Primària.
També s'immunitzarà l'alumnat
de 9 a 11 anys que no es va po-
der vacunar abans de Nadal per
estar confinat, no tindre llavors
l'autorització dels pares o tutors
o un altre motiu.

Per a poder rebre la vacuna, el
primer pas és que la família em-
plene, signe i entregue al col·le-
gi l'autorització que el centre li
haurà fet arribar. Com en la pri-
mera fase de la campanya pe-
diàtrica, amb els més xicotets
també es permetrà que, en el
moment de la punxada, un fa-
miliar accedisca al centre 

Abans del parèntesi nadalenc,
els alumnes de quart, cinqué i
sisé de Primària van rebre la

primera dosi de la vacuna pe-
diàtrica contra el covid-19 de
Pfizer.La campanya de vacuna-
ció dels escolars menors de 12
anys va començar el passat 15
de desembre al col·legi Rivas-
Luna i va continuar a  l'Helios.
Posteriorment va ser el torn del
Garbí, l'Olivera, Verge del Car-
me i Monte Alegre.

El percentatge de vacunació,

segons van indicar fonts muni-
cipals està sent molt elevat, més
del 95% de l'alumnat entre 11 i 9
anys, que rebran la segona dosi
a partir del 8 de febrer.

En la primera fase 107.360
alumnes de la Comunitat van
rebre la primera dosi i amb
aquesta segona etapa es cobrirà
la immunització de 186.088 xi-
quets d’entre els 11 i 5 anys.

L’ELIANA

L’Ajuntament està renovant
els 605 contenidors grocs de les
urbanitzacions destinats a la re-
collida selectiva d’envasos lleu-
gers, admeten tot tipus d’enva-
sos de plàstic -botelles,
tetra-bricks, llandes, paper d’a-
lumini, , càpsules de café- amb
una inversió de  145.000 euros.

Les noves unitats tenen una
boca circular per introduir els
residus sense haver de tocar la
tapa i una etiqueta destinada a
informar sobre el tipus de resi-
du que es deposita en el conte-
nidor, la manera de comunicar
incidències tot estant geolicalit-
zades per a facilitar la gestió.

Alumnes vacunades en el col·legi Verge del Carme.

Un total de 19 veïns han co-
mençat a treballar a l'Ajunta-
ment a través dels programes
EMPUJU i ECOVID, amb l'ob-
jectiu de facilitar la inserció la-
boral de menors de 30 anys i de
majors de 30 aturats a conse-
qüència de la covid-19. Per als
programes, cofinançats per LA-
BORA i l'Ajuntament, l'Eliana
destinarà 580.907 euros perquè
les persones contractades des-
envolupen la seua activitat a jor-
nada completa en diferents de-
partaments municipals durant

els pròxims 12 mesos.
El consistori ha rebut 208.725

euros per a la contractació tem-
poral de 10 persones majors de
30 anys, desocupades a conse-
qüència de la pandèmia mitjan-
çant el Programa ECOVID. To-
tes elles s'incorporaran a
diferents àrees d'ocupació mu-
nicipals. Per altra banda, el pro-
grama EMPUJU 2021 en l’Elia-
na per a la contractació de nou
joves menors de 30 anys ha re-
but de LABORA un total de
184.238 euros. 

Treballadors de l'Ajuntament
de l'Eliana i membres de la cor-
poració municipal van guardar
el passat 16 de desembre un mi-
nut de silenci en memòria del
seu company Enrique Crespo
Asunción, mort dos dies abans.

Enrique Crespo era cap de sec-
ció de l'Àrea Econòmica i enca-
rregat de la comptabilitat i ges-
tió pressupostària. Ha treballat
durant 43 anys al servei de la
ciutadania de l'Eliana i encara
estava en actiu.

L’Ajuntament ha presentat els
15 nous canons portàtils per a la
zona d’interfície urbana-forestal
d’Entrepins amb una inversió
de 18.000 euros. L’objectiu és la
humectació i hidratació de tot el
perímetre vegetal que alentisca
l’avanç d’un hipotètic incendi
forestal, dotant d’un ampli mar-
ge de maniobra als equips de
bombers i servint, arribat el cas,
com a mitjà d’extinció en una
emergència. Totes les unitats
compten amb un bagul de ma-
gatzematge, un trípode de mun-
tatge senzill i un canó d’emissió
d’aigua amb un abast variable

d’entre 15 i 25 metres.
Els 15 canons poden arribar a

protegir fins a mig quilòmetre
de perímetre tot just amb uns
minuts de muntatge. 

L’alimentació d’aquests ca-
nons pot realitzar-se des de la
xarxa de 14 hidrants contra in-
cendis de la zona i des dels ve-
hicles d’extinció dels bombers o
amb grups de bombament autò-
noms alimentats des de basses
o piscines. La planificació és
que aquests canons siguen uti-
litzats en els períodes estivals
pels serveis de Protecció Civil,
Policia i brigades municipals.



La mejor forma de estrenar
este 2022 es aprovecharse de
las rebajas de invierno en el
centro comercial El Osito donde
podrás encontrar toda la moda
de temporada a los mejores
precios. Los establecimientos

comerciales ofrecen descuentos
de entre el 50 y el 70% en moda,
calzado y complementos para
mujer, hombre y niño para
equiparte en este inicio de año.

La galería comercial ofrece
como novedad la amplia oferta
en frutos secos y encurtidos de
La Real. Esta apertura se suma
a la de la cadena polaca de
moda y artículos para el hogar
lowcost Pepco y a la de la firma
inglesa Decoration Insolite con
productos originales y de  alta
calidad.

Tras el éxito de la campaña de
Navidad, en la que se ha
mantenido la afluencia de
clientes, El Osito encara la
campaña de Rebajas con
buenas expectativas y con las
medidas para garantizar unas
compras seguras en un espacio
único. Para facilitar las
compras de Rebajas a sus
clientes, el centro comercial de
referencia de la comarca ha
abierto sus puertas al público
los dos primeros domingos de
este mes de enero. 

La meje or foff rma de estrenar



La crisis abierta en el PP de
San Antonio de Benagéber por
la celebración del congreso local
convocado por la dirección pro-
vincial del partido ha desembo-
cado en la primera dimisión. 

La portavoz del grupo muni-
cipal popular, Andrea Peiró,
presentó el pasado 1 de diciem-
bre por registro de entrada del
Ayuntamiento el escrito de su
renuncia tras dos años y medio
de legislatura.

La que fuera candidata del PP
a la alcaldía en las pasadas elec-
ciones municipales ha motiva-
do su dimisión en el escrito en
la imposibilidad de asistir a los
plenos por motivos laborales -
ejerce profesionalmente como
abogada- y por discrepancias
con su partido.

La hasta ahora portavoz de
los populares había anunciado
su intención de dimitir como
concejala o de mantener el acta
pasando al grupo mixto tras el

cónclave local en el que resultó
elegido Mario López, aunque ha
sido ahora cuando ha presenta-
do finalmente su renuncia al ac-
ta que será asumida por el nú-
mero tres de la lista electoral,
Víctor Manuel Maella. 

El que sí que continúa es el
otro concejal del grupo munici-
pal popular, Ángel Osuna, que
también anunció su decisión de
dejar el partido y mantener el
acta en el grupo de los no ads-
critos, algo que finalmente no se
ha producido.

En una carta de despedida a
los afiliados, la ya ex concejala
reconoció que este adiós “viene
motivado sin duda, por los últi-
mos acontecimientos acaecidos
en nuestro congreso local, pues
como ya anticipé desde mi pun-
to de vista no se han seguido ni
las propias directrices del parti-
do ni las reglas que abanderan
para mí, la igualdad y la paridad
de oportunidades”.

San Antonio de Benagéber ha señalizado con pictogramas los pasos peatonales de las zonas escola-
res. Los recursos gráficos, especialmente implantados como sistema de comunicación para personas
con Trastorno del Espectro Autista o con otro tipo de dificultades de comunicación y lenguaje, se am-
pliarán, tras esta primera fase, a los lugares de paso más frecuentes del municipio.

P. G. | La reapertura de la pis-
cina de San Antonio, cerrada
desde el estallido de la pande-
mia, está un poco más cerca. El
Ayuntamiento ha sacado a lici-
tación la gestión de las instala-
ciones por 3,9 millones de eu-
ros, que es el canon que abonará
el consistorio a la adjudicataria
durante los 20 años de duración
del contrato a una media de
200.000 euros al año. El con-
trato, de un valor estimado de
9,7 millones de euros, lleva apa-
rejado las obras de remodela-
ción de 500.000 euros que ten-
drá que acometer la
adjudicataria en cinco meses.

El proyecto de reforma inclu-
ye salas de spinning y muscula-
ción y polivalentes para activi-
dades dirigidas como body
pump, combat, pilates, yoga,
etc, al margen de las acuáticas. 

El plazo para la presentación
de ofertas por parte de las em-

presas interesadas finalizará el
próximo 24 de enero.

Las instalaciones fueron inau-
guradas en 2006, por lo que, se-
gún fuentes municipales, han
quedado “anticuadas” y “aleja-
das de las necesidades actuales
de la población”, que cuenta con
casi 10.000 habitantes.

Después de que la anterior
empresa cerrara la piscina en el

2015, el Ayuntamiento rescató
las instalaciones para reabrirlas
de nuevo en el verano de 2016
tras una inversión de 600.000
euros. Sin embargo ocho meses
después de asumir la gestión di-
recta, desde 2017, el equipo de
Gobierno barajaba ya sacar a
concurso la gestión para evitar
un nuevo cierre que se produjo
con el confinamiento de 2020.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

La pisicina municipal permanece cerrada al público.



REDACCIÓ | Riba-roja ha re-
duït en un 5,3% la taxa d'atur al
desembre en trobar una ocupa-
ció 85 persones, de les quals 34
són homes i 51, dones. A més, el
nivell de contractació laboral ha
aconseguit els 25.511 formalit-
zats al llarg del 2021 enfront
dels 19.503 de l'exercici anterior
de 2020 i els 22.625 de 2019, és
a dir, s'han superat les estadís-
tiques que es registraven abans
de la pandèmia, amb 2.886 con-
tractes més que abans de la
irrupció de la crisi sanitària. 

Al desembre passat es van dur
a terme 1.658 contractes del
sector serveis, els 434 de la in-
dústria o els 55 de la construc-
ció, segons les dades facilitades
per Labora. D'aquesta manera,
dels 1.623 aturats al novembre
s'ha passat als 1.538 de desem-
bre, una xifra és molt similar a
les experimentades en els mesos
anteriors al covid, quan al des-
embre del 2019 1.527 persones
estaven en l'atur.

El sector dels serveis és el mo-
tor de creació d’ocupacions, fins

a 75 persones han trobat treball
en passar dels 1.177 inscrits al
novembre a les 1.102 persones
de desembre del mateix any. Per
seccions d'activitat econòmica,
les activitats administratives i
serveis auxiliars encapçalen
aquestes estadístiques, altres
206 pertanyen al comerç a l'en-
gròs i al detall, a la reparació de
vehicles de motor i a les motoci-
cletes, altres 212 en la indústria
manufacturera i 129 correspo-
nen a les activitats professio-
nals, científiques i tècniques.
L'administració pública i defen-
sa i seguretat obligatòria amb
126 contractes i 124 correspo-
nen al sector de la construcció.

La franja d'edat de més de 44
anys és la que més pateix l'atur
amb 845 persones, altres 561
persones d'entre 25 i 44 anys es
troben en atur i les restants 132
persones tenen menys de 25
anys. Per grups d'edat, les dones
de més de 44 anys són les més
nombroses, seguides de les 356
dones entre 25 i 44 anys i els ho-
mes de més de 44 anys ascen-
deixen a 324 aturats.

Les ocupacions elementals
centren el major volum d'atu-
rats amb 423 persones, altres
336 persones corresponen a tre-
balladors dels serveis de la res-
tauració, personals, protecció i
venedors, altres 206 aturats són
empleats administratius i altres
ocupacions d'oficina, a més, de
les 205 persones d'artesans i
treballadors qualificats de les
indústries o les 122 de tècnics i
professions de suport.

D'altra banda, Riba-roja s'ha
colat per primera vegada entre
els 20 municipis valencians de
major renda mitjana bruta per
habitant, en passar dels 28.146
euros de l'any 2018 als 29.137
euros en l'exercici de 2019 i, al
mateix temps, situant-se en el
lloc 16, segons l'última estadís-
tica publicada per l'Agència Tri-
butària.

En l'àmbit de la comarca de
Camp de Túria, Riba-roja se si-
tua en el quart lloc després de
Bétera, l'Eliana i Sant Antoni de
Benaixeve, mentre que en el
global d'Espanya està en el lloc
348.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

La campanya organitzada per la Junta Local Fallera de Riba-roja i en col-laboració amb les sis co-
missions falleres ha recaptat 603 euros per a productes d’alimentació i neteja 3400 bolquers, 255 pro-
ductes d’higiene infantil i 200 productes de puericultura distribuïts entre Càritas i el Banc d’Aliments.

El Pla de Mobilitat Metropo-
litana contempla la rebaixa dels
preus -el bo 10 passa de 20,90 a
12 euros i el mensual de 68,7
euros a 53 euros-; un aparcabi-
cis a l'estació principal, un apar-
cament a El Clot de Navarrete,
una passarel·la de ciclovianants
que creuarà el barranc de Man-
dor per a connectar les urbanit-
zacions amb l'estació del Clot de

Navarrete i l'arribada del metro
soterrada al nucli urbà. A partir
d'ara, amb el mateix bitllet es
podrà viatjar en metro, en
l'EMT, en els autobusos grocs i
en la línia de rodalia de Renfe, i
es redueix dels 30 minuts a 24
la freqüència de pas per la para-
da de Riba-roja de la línia 9 i a
12 minuts per al baixador d'El
Clot de la Línia 2.

El Conservatori Municipal de
Música de Riba-roja ha celebrat
el 30 aniversari amb un acte
ajornat en 2020 per la pandè-
mia en el qual s'ha reivindicat la
labor educativa i cultural amb
tots aquells que han contribuït
a la millora del centre des de
1990. Més de 3.000 alumnes
han passat per les aules per a
cursar els estudis de música en

algunes de les 17 especialitza-
des. 

El concert va comptar amb
grups vocals, instrumentals i
solistes d'ensenyaments ele-
mentals i professionals. A més,
es va poder gaudir d'una actua-
ció d'exalumnes que van obtin-
dre premi d'honor els cursos
19/20 i 20/21, un d'ells guardo-
nat amb el Premi Autonòmic.  

L'Ajuntament de Riba-roja ha
aprovat per unanimitat de tots
els grups polítics una reducció
de l'impost de l'IBI rústic de fins
a un 5% per als agricultors en
passar d'un gravamen aplicable
del 0,81 que es venia tipificant
fins a l'actualitat als 0,77. La
mesura, que suposarà una re-
ducció de 18.000 euros - pas-
sant dels 164.000 als 146.000

euros- per a les arques munici-
pals, es pren per a pal·liar els
efectes adversos que la DANA
del passat mes de setembre so-
bre els camps i les collites que
tenen els agricultors de Riba-ro-
ja al llarg del terme municipal i
alleujar les economies dels pro-
pietaris dels terrenys.

La rebaixa tindrà efectes al re-
but de la pròxima anualitat.



REDACCIÓ | El passat  8 de
gener  va reobrir  les seues por-
tes el bar de la Pedrera del Rei,
una àrea recreativa referent tu-
rístic que és visitat per turistes i
veïns per dinar en els paellers,
de pícnic o en el propi establi-
ment d'hosteleria.

Aquest local estava tancat
perquè estava reformant-se
completament per adaptar-lo a
les necessitats actuals. En con-
cret, segons expliquen fonts
municipals, en aquesta actuació
s'ha xapat de nou tot l'interior,
s'ha canviat tot el mobiliari per
acer, s'ha refet el paeller inte-
rior, s'ha canviat la instal·lació
elèctrica i s'ha pintat exterior-
ment tot l’edifici. Tot açò s'afe-
geix a la instal-lació fa uns me-
sos de nous gronxadors on els
xiquets poden jugar en una zo-
na adaptada per a ells.

L'Ajuntament de Vilamar-
xant, a través de la regidoria de
Medi Ambient, ha dut a terme
les obres de reforma del bar si-
tuat en l'àrea recreativa per ofe-
rir un millor servei a tots els
veïns i visitants que gaudeixen

d'aquest espai natural especial-
ment els caps de setmana.

Normativa vigent
Des de l'àrea dirigida per Ciro
Ferrer s'està fent un important
esforç per a tindre en perfectes
condicions els espais i instal·la-
cions municipals dependents de
Medi Ambient perquè totes les
persones que ho desitgen pu-
guen fer-ne ús en qualsevol èpo-
ca de l'any.

El regidor de Medi Ambient
ha destacat que aquestes actua-

cions estan emmarcades dins
d'un pla ambiciós: “Volem que
totes les nostres instal-lacions
municipals estiguen perfectes
perquè la ciutadania gaudisca
d'aquests espais emblemàtics i
que són visitats per moltes per-
sones que anhelen disfrutar del
medi ambient”. “Sempre treba-
llarem perquè les nostres ins-
tal·lacions complisquen amb la
normativa vigent perquè la ciu-
tadania puga fer-ne ús amb ga-
ranties i seguretat”, ha postil·lat
el regidor.

VILAMARXANT 

Les Seues Majestats d’Orient amb cotxes descapotables van visitar enguany les urbanitzacions,els
nuclis disseminats i el nucli urbà durant el 5 de gener abans del començament de la tradicional ca-
valcada que es va cel·lebrar sota estrictes mesures de seguretat per a evitar nous contagis davant la si-
sena ona de la pandèmia de la covid-19.  

El pintor i escriptor local Jo-
sep Vicent Barrachina ha donat
més de 50 obres valorades en
aproximadament 80.000 euros.

Xavier Jorge, alcalde de Vila-
marxant, junt als portaveus dels
grups municipals, han rebut
l'artista per a conéixer les seues
intencions que passen per do-
nar desinteressadament les
seues obres perquè els veïns i
els visitants del municipi pu-
guen gaudir-ne.

La intenció de l'Ajuntament
és exposar l’obra de l’artista lo-
cal de manera permanent en un
lloc on puguen accedir totes les

persones que ho desitgen per a
gaudir de l'art, la pintura o
qualsevol exposició. De fet, el
Consistori ja està buscant eixe
lloc que es convertisca en la seu
de l'art de Vilamarxant. “Hem
d'aplaudir l'acte d'un artista re-
conegut com Josep Vicent Ba-
rrachina, qui ha volgut que la
seua obra puga ser visitada al
seu poble natal. Donar més de
50 obres a l'arxiu de Vilamar-
xant és una mostra de l'afecte
que té cap al seu poble i veïns,
que podran revisar els seus tre-
balls al llarg del temps”, ha in-
dicat Jorge.

El sostre del trinquet munici-
pal ha sigut substituït per pla-
ques noves i han reforçat la sub-
jecció de les mateixes per a
evitar que tornen a soltar-se da-
vant nous episodis de fort tem-
poral, com els que han assotat el
municipi els últims mesos.

Gabriel Castellano, regidor
d’Esports, ha explicat que l’ob-
jectiu és “deixar en un estat òp-

tim el trinquet perquè les per-
sones que vulguen gaudir de la
pilota valenciana puguen fer-ho
en les millors condicions”.
“Aquest equip de govern està
apostant per fer del trinquet un
referent a la comarca i a la pro-
víncia. Estem portant grans fi-
tes esportives i invertint en la
promoció de la pilota per a re-
cuperar l’afició  al nostre poble”.

Xavier Jorge, alcalde de Vila-
marxant, i Joan Alepuz, presi-
dent de la Fundació Pilota Va-
lenciana, han sigut els
responsables de signar el conve-
ni pel qual la localitat del Camp
de Túria continuarà reunint les
màximes figures de la pilota va-
lenciana al trinquet municipal,
que recentment ha fet millores
importants.

El primer edil s'ha referit du-
rant la signatura realitzada en el

saló de plens de l'Ajuntament al
treball que s'està desenvolu-
pant: “Estem fent un gran esforç
a tots els nivells per a garantir el
paper destacat de Vilamarxant
en la pilota. Fomentem l'esport
en la recentment creada escola
per als més xicotets, portem els
millors jugadors per a la dispu-
ta de la Lliga Professional i aco-
llim partides amb els joves va-
lors més destacats”.

“Per a nosaltres aquest conve-

ni és molt important perquè ens
ajuda a continuar fomentant el
nostre esport a Vilamarxant”,
ha finalitzat Xavier Jorge, qui
ha destacat el paper fonamental
de la Fundació Pilota Valencia-
na en els últims anys.

D'altra banda, Joan Alepuz ha
agraït “l'esforç en la gestió del
consistori per la promoció de
l'esport” i ha remarcat que el
conveni “garanteix el futur de
l'esport a Vilamarxant”.

Bar de l’àrea recreativa de la Pedrera del Rei.



P. G. |
¿En qué consiste la prime-
ra campaña de rendición
de cuentas que va a lanzar
la Concejalía de Hacienda
del Ayuntamiento de Vila-
marxant que dirige?
La idea de esta primera campa-
ña de rendición de cuentas es
intentar que la gente compren-
da cuál es la situación económi-
ca del Ayuntamiento de Vila-
marxant, pero de una manera
muy visual. Sé que hay un sen-
timiento en el pueblo de que la
situación económica del Ayun-
tamiento de Vilamarxant es
buena, pero creo que en aras de
la transparencia tenemos que
decirles exactamente cuál es la
situación, desde el presupuesto
municipal, a las subvenciones,
pasando por los impuestos mu-
nicipales, hasta el calendario fis-
cal de este año 2022.
¿Cómo va a llegar este esta-
do de cuentas a los vecinos
de Vilamarxant?
Quiero que la gente lo tenga en
su casa y lo pueda consultar por
lo que se va a buzonear a partir
de este mes de enero. Es en for-
mato papel, un folleto de 16 pá-
ginas muy visuales, con gráficos
e infografías, Quiero que la gen-
te tenga las cuentas municipales
en casa, las valore y sea cons-
ciente. Y que cuando digan las
cosas, cada vecino tenga una vi-
sión de cuál es el estado del
Ayuntamiento de Vilamarxant
porque al final es su dinero y se
trata de dar a conocer qué esta-
mos haciendo con ese dinero
que se recauda, como lo esta-
mos gestionando.
¿Cuál es la información a la
que los contribuyentes van
a poder acceder a golpe de
vista?
El presupuesto municipal está
desglosado por capítulos y por-
centajes de gastos:: en servicios
sociales, inversiones, gasto co-
rriente, personal. para que cada
uno sepa dónde va el dinero de
sus impuestos. El estado de la
deuda, que es cero, porque no
debemos nada a nadie ni a nin-
guna otra administración ni a
ningún banco. Muchos vecinos
eso no lo conocen. Es un traba-
jo que viene de muchos años
atrás, de anteriores legislaturas,
y tenemos que estar contentos y
es importante que se sepa. Cuá-
les son las subvenciones que re-
cibe y da el Ayuntamiento de Vi-
lamarxant porque en los
tiempos en los que estamos el
dinero que entra extra es me-
diante subvenciones o bien de la
Diputación de Valencia o bien
de las consellerias y quiero que
la gente sepa exactamente cuá-
les son las subvenciones que nos
han dado, a qué las estamos
destinando y a quien subvencio-
na el Ayuntamiento. Que sepan
que estas asociaciones tienen
subvención y la cantidad y que
estas otras no porque tienen un
contrato por la prestación de

servicio, como el caso de las en-
tidades culturales. También se
recoge el calendario fiscal para
que puedan consultarlo, como el
IBI o el impuesto de circulación,
sin necesidad de llamar o de
desplazarse hasta el Ayunta-
miento, aunque si vienen se les
informará.
¿Cómo van a quedar esos
impuestos municipales en

este año 2022?
Queremos dar a conocer las me-
didas que hemos tomado en
materia de Hacienda que han si-
do la bonificación del impuesto
de plusvalía hasta en un 95% en
caso de herencia y la bajada el
IBI urbano y rústico de 0,70 a
0,65 que se reflejará en 40 euros

menos en el recibo de este año.
El objetivo de esta rebaja es des-
cargar a las familias de esa car-
ga impositiva y armonizar con la
comarca porque es de los IBI
más altos del Camp de Túria
continuando con sucesivas re-
bajas hasta llegar al 0,55. Eso
afecta a los ingresos,  pero se re-
cauda más porque se paga más
fácilmente. Eso se ha visto con

las tasas municipales.
También hemos bonificado el
IBI en el caso de la instalación
de placas solares y el impuesto
de circulación para los vehículos
no contaminantes. 
¿Esta primera campaña ‘pi-
loto’ tendrá continuidad ca-
da año?

Es la primera vez que se hace y
la idea es que salga todos los
años. Insisto en que los vecinos
conozcan cada euro del Ayunta-
miento de Vilamarxant dónde
va. Pero de una forma objetiva,
sin interpretaciones de ningún
partido político, Se tiene una
idea de que la Concejalía de Ha-
cienda es solo la que se dedica a
recaudar y quiero abrirla a la

gente, que sea participe y sepa
por ejemplo a cuánto asciende
el remanente de tesorería, cual
es la deuda -insisto en que en
este caso es cero- y eso es tarea
nuestra porque son datos que
hay que explicar. A mí, como ve-
cino, me gustaría que una vez al
año me informaran y me envia-

ran a mi casa el estado de cuen-
tas municipales.
¿Qué valoración hace de la
situación de las arcas mu-
nicipales?
Es una situación muy buena, el
Ayuntamiento de Vilamarxant
es solvente 100%. Pagamos a los
proveedores a tres días desde
que se conforma la factura, no
debemos nada a nadie, tenemos
12 millones de euros de rema-
nente. Es como consecuencia de
un trabajo de años atrás, desde
que acabó la crisis en el año
2013, empezamos a remontar.
Es una hucha muy buena por-
que nos ha permitido por ejem-
plo convocar ayudas a los co-
mercios frente a la crisis del
covid o realizar más inversiones,
pero hay que darle salida a ese
dinero porque la función de un
ayuntamiento no es una caja de
ahorros. La idea a futuro es da-
do que tenemos una buena si-
tuación económica que repercu-
ta a los vecinos, que vean que su
dinero vale para algo.
¿Cuál es la receta que está
aplicando en Vilamarxant?
Estamos rozando los 11.000 ha-
bitantes. Con el covid la gente
quiere vivir en pueblos como Vi-
lamarxant porque hay calidad
de vida. Creo que hay que po-
nérselo fácil. La receta es dar
buenos servicios urbanísticos e
impuestos bajos. Nosotros esta-
mos obligados a bajar impues-
tos y todo lo que entre repercu-
tirlo en los vecinos. Si no, para
qué pagan impuestos.

ervrr icio como el caso de las en- menos en el recibo de este año Es la primera ve
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El portaveu del grup munici-
pal de Compromís, Ernest An-
dreu, ha presentat la seua di-
missió i deixarà l'acta en el
pròxim ple per motius laborals.

L'únic regidor de la coalició
va registrar en el consistori la
seua renúncia divendres passat,
dies després de la celebració del
ple en el qual s'hi van aprovar
els pressupostos municipals per
a 2022.

Ernest Andreu ha explicat
que ha renunciat a l'acta de re-
gidor degut a la dinàmica en la
convocatòria dels plens després
de recuperar-se les sessions
presencials que ha implantat
l'equip de govern.

La celebració als matins dels
plens en horari laboral, segons

explica, impedeix als regidors
de l'oposició assistir per ser in-
compatibles amb les seues ocu-
pacions. “Nosaltres no estem
alliberats ni jubilats com els re-
gidors de l'equip de Govern i
per tant l'ètic seria convocar els
plens a partir de les set de la
vesprada com ocorre en altres
municipis de la comarca”, de-
fensa.

En aquest sentit considera
que per “responsabilitat” amb
els veïns de Benaguasil el co-
rrecte és renunciar al lloc que
serà ocupat per Inma Riera, que
figurava en el segon lloc en la
llista electoral amb la qual va
concórrer Compromís als comi-
cis locals de 2019. Riera va ser
regidora a Llíria.

Les banderes dels edificis mu-
nicipals i dels accessos a la loca-
litat de Benaguasil van onejar a
mitja asta i es van suspendre
tots els actes previstos el passat
9 de desembre després de con-
firmar-se la defunció de Marcos
Durá Cano, el jove de 31 anys
desaparegut a Formigal durant
el pont de la Constitució. 

L'Ajuntament de Benaguasil
va decretar dol oficial per la
mort del jove molt conegut en la
localitat, ja que pertanyia a una
família molt vinculada al món
de les Falles i havia treballat en
una de les empreses espanyoles
més importants del sector de la
moda.

Des del consistori van agrair
a les autoritats de la Comunitat
Valenciana i d'Aragó “la seua to-
tal predisposició per a aconse-
guir trobar a Marcos encara que
el resultat haja sigut tan dur i
trist” i l’alcalde Ximo Segarra es
va desplaçar al domicili familiar
per a traslladar el condol a la fa-
mília del jove.

Un agent de la Guàrdia Civil
de Sallent de Gállego, que diri-
gia a un grup de voluntaris en la
cerca, entre els quals s'hi troba-
ven amics, el pare i el germà
bessó del jove desplaçats des del
municipi de Camp de Túria, va
localitzar el cos en les proximi-
tats de l'estació d'esquí.

L'Ajuntament de Benaguasil
ha posat en marxa el nou taller
d'ocupació ‘Benaguasil Sosteni-
ble II’ del qual se'n beneficien
25 persones desocupades del
municipi majors de 25 anys.

Concretament el taller d'ocu-
pació està integrat per una des-
ena d'alumnes treballadors de
l'especialitat de jardineria, al-
tres 10 alumnes treballadors de
l'especialitat d'obra, i cinc per-
sones que estaran destinades a
l'equip docent, directiu i admi-
nistratiu.

Aquest nou taller d'ocupació
compta amb el suport econòmic
de Labora, que ha concedit a
l'Ajuntament 448.716 euros per
al seu finançament, i té una du-
ració d'un any. Durant aqueix
temps els alumnes rebran for-
mació reglada amb sessions te-
òriques i pràctiques relaciona-
des amb la jardineria i obra de
paleta, actuant el grup d'obra de
paleta en la construcció d'una
graderia en el poliesportiu mu-
nicipal i el de jardineria en la
neteja, poda, ressembrada i

abonat dels parcs i jardins pú-
blics.

L'alcalde Ximo Segarra ha do-
nat la benvinguda a l'alumnat,
professorat i equip directiu en el
saló de plens del Consistori i els
ha animat a aprofitar aquests
mesos de formació, destacant la
importància d'aquesta mena
d'accions que dona continuïtat
a aquest projecte després d'arri-
bar a la seua fi el taller ‘Bena-
guasil Sostenible I’ la clausura
del qual va tindre lloc a la fi de
desembre.

La veïna de Benaguasil, Fina Ramada Rodríguez, ha complit un segle de vida abrigallada pel seu fill
Jose Manuel i la seua nora Maruja, a més d'amb els seus nets i besnets. L'alcalde Ximo Segarra i el re-
gidor Carlos Bosch han acudit al seu domicili per a entregar-li un ram de flors, la seua partida de nai-
xement i una placa a la centenària que gaudeix d'una salut envejable i una ment lúcida.

REDACCIÓ | La sala d'estudi
24 hores de la biblioteca muni-
cipal de Benaguasil ha reobert
coincidint amb el nou any des-
prés de les obres de remodela-
ció de les instal-lacions.

D'aquesta manera, els estu-
diants després del parèntesi na-
dalenc poden utilitzar de nou
aquest servei en una sala que ha
vist ampliada la seua capacitat i
ha sigut renovada per complet
per a millorar les condicions en
les quals duen a terme la seua
activitat i dotar-la de noves
prestacions.

Les obres de reforma realitza-
des per a adaptar la sala d'estu-
di a les necessitats actuals han
deixat un espai més modern que
compta amb totes les comodi-
tats i condicions òptimes per a
la concentració dels usuaris.

Entre les actuacions realitza-
des, fonts municipals han desta-
cat les millores en il·luminació,
amb taules que inclouen llums
led individuals i els nous punts

de connexió per a dispositius
electrònics.

Zona de descans
A més d'una nova decoració, la
sala de la biblioteca destinada a
l’estudi disposa ara d'una zona
amb butaques i taules  destina-
da al descans.

Des del la corporació munici-

pal han mostrat la seua satisfac-
ció amb el resultat d'aquestes
obres que converteixen la sala
d'estudi en un lloc funcional i
adequat a les necessitats dels es-
tudiants que la freqüenten i des-
taquen que a partir d'ara podrà
donar cabuda a més estudiants
en haver-se ampliat la seua ca-
pacitat.

BENAGUASIL

Remodelació de la sala d’estudi de la biblioteca.



Benaguasil acogió el pasado 3
de diciembre el evento Youth
Green Deal for Future: Techno-
vation Girls, que unirá las polí-
ticas del Pacto Verde Europeo
con la metodología del Techno-
vation Girls a través de los retos
Finnova que permitirán a los es-
tudiantes de los centros educa-
tivos IES Benaguasil y Asunción
de Nuestra Señora, trabajar en
retos relacionados con la ges-
tión forestal, el turismo sosteni-
ble, la gestión de residuos, la in-
novación en la agricultura y la
moda sostenible.

La apertura del evento estuvo
a cargo de Juan Manuel Revuel-
ta, director general de Finnova
y de María José Valero, embaja-
dora de Technovation Girls Co-
munidad Valenciana. También
han participado los concejales
Stephane Soriano y Ana Alei-
xandre. “Para el Ayuntamiento
de Benaguasil, el hecho de aco-
ger un evento de esta enverga-
dura nos reafirma en nuestra
apuesta por el emprendimiento
y por Europa. Los retos Finnova
son un importante aliciente pa-
ra nuestros jóvenes y muy espe-
cialmente para las niñas y ado-
lescentes que tienen la
oportunidad de sacar a relucir
su potencial emprendedor y
ayudar a mejorar la vida de su
ciudad”, han afirmado.

El fin de este concurso es el de
crear grupos de niñas y jóvenes
de entre 10 y 18 años para que,
con la ayuda de un mentor, des-
arrollen una aplicación móvil
(app) que ayude a resolver un

problema social que esté en lí-
nea con los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible.

De este modo, de una manera
divertida y didáctica, las niñas
aprenden conceptos de progra-
mación, desarrollo de aplicacio-
nes, elaboración de un plan de
marketing y estudio de merca-
do, además de conocer cuáles
son los problemas sociales que
afectan a sus comunidades.

Estos retos están abiertos a la
participación de jóvenes de
cualquier género, con la única
condición de que los grupos de-
ben estar liderados por niñas.

Este evento, que se enmarca
en el proyecto “Youth Green De-
al for Future” financiado a tra-

vés de las ayudas para la reali-
zación de actividades de forma-
ción y difusión en materia de la
UE y de Acción exterior del Pro-
grama de actuación de la Gene-
ralitat Valenciana, será el punto
de partida de un proceso de
acompañamiento a la juventud
de Benaguasil que le dará la
oportunidad de aportar sus ide-
as y conocimiento a la sociedad
El Pacto Verde Europeo es un
conjunto de iniciativas políticas
de la Comisión Europea con el
objetivo general de hacer que la
Unión Europea (UE) sea climá-
ticamente neutral en 2050.
El cambio climático y la degra-
dación del medio ambiente son
una amenaza existencial a la

que se enfrentan Europa y el
resto del mundo. Para superar
estos retos, el Pacto Verde Eu-
ropeo transformará la UE en
una economía moderna, eficien-
te en el uso de los recursos y
competitiva.

La Comisión Europea adoptó
una serie de propuestas para
adaptar las políticas de la UE en
materia de clima, energía,
transporte y fiscalidad con el fin
de reducir las emisiones netas
de gases de efecto invernadero
en al menos un 55 % de aquí a
2030, en comparación con los
niveles de 1990. Es crucial lo-
grar estas reducciones de emi-
siones en la próxima década pa-
ra que Europa se convierta en el

primer continente climática-
mente neutro del mundo de
aquí a 2050 y se materialice el
Pacto Verde Europeo.

Sin embargo, estos retos no
podrán conseguirse sin la parti-
cipación de todos los actores de
la sociedad, desde la esfera po-
lítica hasta la ciudadanía, el sec-
tor público, privado, las univer-
sidades, etc. Es por ello, que el
papel de los municipios, por su
cercanía a la ciudadanía, como
el de la ciudadanía en general es
de suma importancia, no solo a
través de la sensibilización sino
dándole la oportunidad de pasar
a la acción con proyectos como
Youth Green Deal for Future:
Technovation Girls.

BENAGUASIL
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REDACCIÓ | El Ayuntamiento
de Nàquera ha adquirido dos
drones que se destinarán a las
labores de los agentes de la Po-
licía Local, los voluntarios de
Protección Civil y de los técni-
cos del catastro, siguiendo así
los pasos de la mayoría de los
ayuntamientos de la comarca.
Con estos nuevos dispositivos
de vigilancia se realizarán labo-
res de prevención de incendios
forestales, prevención de hurtos
tanto en los campos de cultivo
como en las viviendas, control
del tráfico y control de las cons-
trucciones y obras dentro del
término municipal.

Además, estos drones podrán
ser utilizados en las operaciones
de búsqueda y localización de
personas desaparecidas en pa-
rajes de montaña de difícil acce-

so. Desde el consistorio han ex-
plicado que se trata de dos dis-
positivos de última tecnología
dotados con cámara y zoom de
alta resolución 4K, cámara tér-
mica, megafonía, paracaídas y
detección de obstáculos.

Por otra parte, la Policía Local
cuenta con tres nuevos agentes,
dos mujeres y un hombre, que
se han incorporado a la planti-
lla coincidiendo con el nuevo
año y que contribuirán a la me-
jora del servicio.

NÀQUERA

El Ayuntamiento de Nàquera
firmó el pasado 3 de enero el
contrato de explotación del bar
del Hogar del Jubilado con la
empresa adjudicataria que se
encargará de gestionar este ser-
vicio.

Tras la licitación y la firma del
contrato, la previsión del Ayun-
tamiento es que en el plazo de
aproximadamente quince días
abra sus puertas al público para
dar servicio a los usuarios del
Hogar del Jubilado.

Un buen número de vecinos de todas las edades participaron en la San Silvestre con sus mejores dis-
fraces en la última carrera del año de carácter solidario ya que cada corredor aportó un kilo de comi-
da no perecedera o un litro de productos de higiene personal o limpieza donado a Cáritas.



El Juzgado de Instrucción nú-
mero 4 de Llíria decretó el in-
greso en prisión provisional, co-
municada y sin fianza de
Begoña C. la mujer de 52 años
detenida por la muerte violenta
de Paco Sorlí, un administrati-
vo jubilado de 64 años muy co-
nocido  en el pueblo.

Según ha informado el Tribu-
nal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV),
la mujer queda investigada en
una causa abierta por un delito
de homicidio.

La mujer, que se trasladó des-
de Madrid a vivir hace años a
Bétera y tiene un hijo de 17
años,  fue detenida el pasado 22
de diciembre en una  vivienda
situada en la calle San Francis-
co, número 4 como supuesta

autora de la muerte a martilla-
zos Paco, que fue hallado sin vi-
da en la entrada de la casa. 

La supuesta agresora declaró
inicialmente a la Guardia Civil
que trató de defenderse de una
agresión sexual y aunque en un
principio se barajó la posibili-
dad de que mantuvieran una re-
lación de pareja, este extremo
quedó descartado, aunque sí
que eran conocidos y mantení-
an algún tipo de vínculo.

El Ayuntamiento de Bétera
convocó el pasado 23 de di-
ciembre un minuto de silencio
frente a los edificios municipa-
les por Paco, soltero y sin hijos,
que había trabajado como ad-
ministrativo en la fábrica Fomi-
naya y era muy querido en el
municipio de Camp de Túria.

REDACCIÓ | El pleno del
Ayuntamiento de Bétera ha
aprobado la contratación del
servicio de recogida y transpor-
te de forma separada de resi-
duos domésticos y limpieza de
vías y espacios públicos para
tratar de acabar con las situa-
ciones de desbordes. “El volu-
men es tal que es urgente y ne-
cesario ampliar los trabajos del
nuevo contrato para dar un
buen y adecuado servicio a
nuestros vecinos y vecinas”, ha
señalado la concejala de Medio
Ambiente, Gloria Campomanes.
Además de ampliarse los servi-
cios, se implantarán los nuevos
contenedores marrones de or-
gánico en todo el término y se
instalarán nuevos todos los con-
tenedores que se abrirán me-
diante pedal. Los contenedores
se ubicarán en islas que agru-
pen como mínimo los contene-
dores de resto, orgánico y enva-
ses.

Con el nuevo contrato los ve-

cinos de la urbanización Mas
Camarena y del casco histórico,
en residuo orgánico y resto dis-
pondrán de un servicio puerta a
puerta, de manera que no será
necesario depositar estos resi-
duos en contenedores. Mientras
que el resto del casco urbano y
urbanizaciones depositarán sus
residuos en contenedores con-
vencionales, siendo la frecuen-
cia de recogida en ambos casos
diaria y diurna.

La recogida de poda, como
novedad, se incluirá en el casco
urbano bajo petición previa y en
las urbanizaciones se realizará
puerta a puerta con una fre-
cuencia de dos días por semana.
La recogida de voluminosos en
todo el término municipal se se-
guirá haciendo  bajo petición
previa del servicio.

La recogida de envases y pa-
pel y cartón que se hacía a tra-
vés del Consorcio Valencia Inte-
rior se hará efectiva en este
contrato y se realizará en Mas
Camarena y el centro histórico

puerta a puerta y en el casco ur-
bano y el resto de urbanizacio-
nes mediante los contenedores
convencionales.

En cuanto a la frecuencia de
recogida, los comercios dispon-
drán de recogida diaria, mien-
tras que el resto del término
tendrá una recogida de dos días
por semana.

Con el nuevo contrato se du-
plican los empleados tanto en la
recogida de residuos como en la
limpieza viaria. De los 12 peo-
nes y conductores para la reco-
gida de residuos se pasará a 26
empleados. En limpieza de vías
y espacios públicos se aumenta-
rá de 12 a 23 empleados que re-
correrán el término para reali-
zar una limpieza efectiva.

También contempla la inclu-
sión de vehículos y barrederas
nuevas y la empresa concesio-
naria deberá lavar y desinfectar
los contenedores y realizar la
limpieza y el baldeo de la zona
de ubicación de los contenedo-
res una vez al mes.

BÉTERA

La Fundación Laboral de la
Construcción de Comunidad
Valenciana ha inaugurado su
nueva sede y centro de forma-
ción en Bétera con 4.400 me-
tros cuadrados de superficie
construidos en una sola planta,
sobre una parcela de 22.000
metros cuadrados del polígono
de l’Horta Vella, 12 años des-
pués de la firma del convenio de
la cesión de los terrenos por
parte del Ayuntamiento. 

El acto inaugural celebrado el
pasado 21 de diciembre contó
con el president de la Generali-
tat, Ximo Puig, que asistió al
arranque del proyecto a princi-
pios de 2018, la alcaldesa Elia
Verdevio; el conseller de Vi-
vienda, Héctor Illueca, y los res-
ponsables de la fundación:
Francisco Zamora (Fevec) y Jo-
sep Albors (CCOO) y Daniel Ar-
gente (UGT).

El edificio, que se organiza sin
barreras arquitectónicas alrede-
dor de dos patios exteriores, al-
berga ocho aulas-taller, cinco
aulas, vestuarios, área de ofici-
nas, salón de actos, sala de reu-
niones, sala polivalente y sala
de profesores, por las que se es-
pera que pasen más de 2.000
alumnos al año.

El centro ya dispone de una
amplia oferta formativa: cursos
de maquinaria, de trabajos en
altura, trabajos verticales y es-
pacios confinados, montaje de
andamios, entorno BIM, pre-
vención de riesgos laborales, ex-
tinción de incendios, certifica-
dos de profesionalidad de la
familia de Edificación y Obra
Civil, de Fontanería y climatiza-
ción doméstica, de Electricidad
de alta y baja tensión, de Ener-
gía solar térmica y de Docencia
para el empleo.



REDACCIÓ |Ja estan en marxa
les obres de la tercera fase de la
reforma integral del poliesportiu
municipal Héctor Catalá. Quan
els treballs d’aquesta etapa fina-
litzen, el recinte esportiu comp-
tarà amb dues noves pistes de
pàdel, una pista de bàsquet i al-
tres esports i una zona d’entrena-
ment a l’aire lliure.

Les obres d’aquesta tercera fa-
se de remodelació del poliespor-
tiu tenen un pressupost de
232.536 euros que van a càrrec
del Pla d’Inversions de la Diputa-
ció  per al municipi i un període
d’execució de quatre mesos.

“Ampliem l’oferta esportiva del
nostre poble amb aquesta tercera
fase de les obres del Poliesportiu
Municipal Héctor Catalá. L’any
passat vam inaugurar el camp de
futbol 8 de gespa artificial i en
breu podrem gaudir d’unes no-
ves pistes de pàdel i bàsquet molt

demandades pels nostres veïns i
veïnes” comenta l’alcaldessa de
Serra, Alicia Tusón.

La remodelació  es va decidir a
través d’un procés de participa-
ció ciutadana en què el veïnat va
decidir que volia un poliesportiu
multifuncional on es pogueren
practicar diferents esports. En
paraules de l’alcaldessa “és una

prioritat continuar millorant el
benestar del nostre veïnat i com-
plint les nostres promeses.”

La quarta fase que queda per
executar inclou la construcció
d’una zona per a patinatge. Pa-
ral·lelament, s’està valorant la
millora de la pista de futbol sala
amb el seu tancament com a pa-
velló cobert.

SERRA

L’Ajuntament ha repartit aju-
des per valor de 99.405 euros
entre autònoms i xicotetes em-
preses del municipi afectats per
la pandèmia gràcies al plan Re-
sistir al qual aporten fons a més
del consistori, la Diputació i la
Generalitat.Durant la segona

convocatòria van resultar bene-
ficiats amb 24.000 euros 12 au-
tònoms o empreses relacionades
amb el benestar, la salut o el xi-
cotet comerç. Durant la primera
fase es van repartir 44.800 euros
entre autònoms i empreses de
l’hostaleria i el turisme.

Cada autònom o microempre-
sa ha rebut 2.000 euros que
s’han vist incrementades amb
200 euros per cada treballador a
càrrec. El romanent sobrant s’ha
repartit entre les persones bene-
ficiàries del pla que han rebut al-
menys, 2.000 euros.

Treballs de remodelació del poliesportiu Héctor Catalá.

Amb la "cremà" del monu-
ment ‘Serra Caderona’ de l'artis-
ta faller Jorge Navarro Doñate,
Serra va posar el passat 8 de des-
embre el punt final a les celebra-
cions de les primeres Falles. A
més de la "plantà" de la falla, l'A-
juntament ha organitzat activi-
tats festives i culturals comple-
mentàries al llarg de la primera
setmana de desembre com a jocs
tradicionals valencians, una "xo-

colatà" per al públic familiar i un
concert d'Eva Dinora i Toni Co-
tolí.

La "plantà" de la falla ha sigut
possible gràcies a la iniciativa
iniciada des de la Diputació que
ha sufragat el cost del monu-
ment amb l'objectiu d'ajudar el
Gremi d'Artistes Fallers afectats
per la crisi del covid plantant
monuments en 30 pobles de la
província sense tradició fallera.

L’alcaldesa de  de la població
de Serra, Alicia Tusón, ha rebut
al seu despatx de l’Ajuntament
les tres alumnes del col·legi pú-
blic d’Infantil i Primària Sant
Josep que han estat guardona-
des amb els premis extraordina-
ris al rendiment acadèmic de
Primària al curs 2020-2021 que

atorga la Conselleria d’Educa-
ció.

Tusón ha donat l’enhorabona
a Paula Arnal Mercader, Àngels
Domingo Navarro i Carolina
Ortega Sabau pel seu èxit, esforç
i treball. Una felicitació que ha
fet extensiva a les seues families
i a la seua professora.

L’Espai Jove de Serra ha reo-
bert les seues portes des del
passat 2 de desembre amb el
seu horari habitual després de
les obres de condicionament
que han rehabilitat els para-
ments i pintat i redecorat les
instal·lacions.

L'espai destinat a l’oci dels
més joves ha estrenat també
una nova taula de billar coinci-
dint amb el campionat de billar
de Nadal en què els primers
classificats han rebut com a pre-
mi bons per a gastar al comerç
local.



REDACCIÓ | La Mancomuni-
tat Camp de Túria ha celebrat la
sessió de constitució del Comitè
Comarcal de Polígons Indus-
trials, un dels compromisos ad-
quirits en la Mesa d'Indústria.

La cita ha comptat amb la par-
ticipació de la delegada d'Àrees
Industrials de la Mancomunitat
Camp de Túria i regidora de Llí-
ria, Consol Morató; amb els regi-
dors dels ajuntaments de Riba-
roja, Vilamarxant i Sant Antoni
de Benaixeve; amb AEDLS de
Domeño, Marines i Llíria així
com personal tècnic d'ajunta-
ments de Loriguilla i Riba-roja.

En la reunió també han parti-
cipat FEPEVAL, AEMON, Aso-
creva, l'Associació del Polígon
Pla de Rascanya de Llíria, de l'as-
sociació d'empresaris de Vila-
marxant, de l'Associació de Co-
merç i Indústria de Sant Antoni
de Benaixeve i el sindicat UGT.

Entre altres assumptes, s'ha
posat sobre la taula la necessitat
d’una eina que permeta conéixer
les empreses existents de cadas-

cun dels polígons. A més, també
es va abordar la proposta d'estu-
di de mobilitat sostenible als
parcs industrials. Es va proposar
la introducció d'una línia especí-
fica de mobilitat en els polígons
dins del Pla de Mobilitat Comar-
cal i l'elaboració d'un Pla d'emer-
gència en els polígons per a coor-
dinar les situacions de necessitat.

També es va establir la neces-
sitat de realitzar jornades infor-
matives de les Entitats de Gestió
i Modernització i el desenvolupa-

ment de la Llei 14/2018 de ges-
tió, modernització i promoció de
les Àrees Industrials en la Comu-
nitat Valenciana amb l'objectiu
d'impulsar i implementar aques-
ta llei en les àrees industrials de
la comarca. En definitiva, el Co-
mitè Comarcal de Polígons In-
dustrials vol ser el fòrum adequat
per a conjuminar propostes del
nostre territori i que siguen ele-
vades a la Generalitat o a qualse-
vol administració o entitat que
corresponga.

CAMP DE TÚRIA

La Mancomunitat Camp de
Túria ha posat en marxa una
oficina d'innovació comarcal en
el territori que ofereix serveis
que donen cobertura a empre-
ses, emprenedors, indústria i
comerç a través de coaching,
mentoring i call center que tam-
bé desenvoluparà el projecte
‘Túria: Tech Transfer Project”.

A més, s'ha contractat un
agent d'innovació comercial i
un altre industrial per a resol-
dre el repte de la innovació en
aquests sectors tan importants
per al desenvolupament econò-
mic i social de Camp de Túria.

Aquestes accions s'estan des-
envolupant gràcies al suport de
l'Agència Valenciana de la Inno-
vació (AVI). Així, l'agent d'inno-
vació comercial ja ha mantingut
reunions de treball amb els
ajuntaments i les associacions
de comerciants de Vilamarxant,

Domenyo, Nàquera, Casinos,
Bétera i Sant Antoni. 

En les primeres reunions s'es-
tan marcant les línies de treball
sobre les quals desenvolupar ac-
cions que milloren el nivell de
digitalització i augmente el grau
d'innovació implantat en els co-
merços de Camp de Túria.

En les pròximes setmanes se
succeiran més trobades amb la
resta dels 17 ajuntaments, així
com amb les associacions de co-
merciants. En aquesta línia, en
els pròxims dies començarà a
desenvolupar les seues funcions
l'agent d'innovació industrial
per a aconseguir que la innova-
ció arribe a més indústries de
Camp de Túria. Acostar proces-
sos, productes i noves maneres
d'innovar en la indústria serà
l'objectiu d'aquest nou agent
posat a la disposició de la in-
dústria de la comarca.

Comitè comarcal de poligons industrials.

Després de quasi dos anys de
pandèmia i si la situació sanità-
ria ho permet, el 26 i 27 de març
se celebrarà la XII Carrera dels
Arbres i Castells a Camp de Tú-
ria. Es tracta d’una prova espor-
tiva que se celebra per equips -
amb almenys 8 corredors o
corredores i màxim 14- i per
etapes. Durant tot un cap de
setmana es recorren els munici-
pis de Camp de Túria al llarg de
200 quilòmetres en què es com-
binen etapes de muntanya i as-
falt i de diferents distàncies.

Proves d’asfalt, de muntanya,
combinades, unes més exigents

i altres amb menor grau de du-
resa, s’intercalen en un recorre-
gut que cerca potenciar a través
de l’esport la grandesa de la co-
marca entre els parcs naturals
de la Serra Calderona i el riu Tú-
ria.

Entre les etapes, destaquen
les que es descobreixen els seus
arbres monumentals, com la
olivera mil·lenària “La Fardeta”,
a Casinos; Pi de Porxinos (Riba-
roja de Túria); Pi de Salt (Nà-
quera). També els castells cons-
titueixen alguns dels escenaris
en els quals es disputa aquesta
carrera: el Castell del Real, el de

Serra, Bétera, Benissanó i Riba-
roja de Túria.

Existeixen classificacions per
equips masculins, femenins i
mixtos i categoria d’empreses. A
més, com és habitual, el diu-
menge, si la situació sanitària
ho permet, es farà una fi de fes-
ta amb una paella gegant per a
totes les persones que han par-
ticipat en la carrera tot el cap de
setmana i es farà el lliurament
de premis.

En les pròximes setmanes s’o-
brirà el termini d’inscripció dels
equips per a participar en
aquesta nova edició.

La Mancomunitat Camp de
Túria al costat de l'Ajuntament
d'Olocau han organitzat per a la
propera setmana del 17 al 21 de
gener un Pla d’ocupabilitat en el
municipi. Així, les persones in-
teressades a millorar les seues
opcions de cerca de treball as-
sistiran en l'Espai Co-Working
en horari de 9.30 a 11.30 hores
les sessions.

Els aturats que estiguen inte-
ressats a participar hauran de
posar-se en contacte amb l'ADL

de l'Ajuntament d’Olocau (telè-
fon: 610 144 282) o també per
via telefònica o WhatsApp a tra-
vés del 627 645 037 o 664 533
570.

Es tracta d'un servei gratuït
l'objectiu del qual és assessorar
i fer costat a les persones que es
troben actualment en cerca d'o-
cupació amb els següents con-
tinguts: coaching per a la cerca
d'ocupació, curriculum vitae, ei-
nes digitals, oportunitats de la
comarca i entrevista de treball.



REDACCIÓ | Loriguilla está
hoy más cerca de ver uno de sus
proyectos más importantes he-
cho realidad. Las obras del nue-
vo CEIP Mozart ya han comen-
zado y en un plazo aproximado
de 15 meses el Consistorio prevé
poder inaugurar este centro
educativo con capacidad para
450 estudiantes.

El proyecto de obra tiene un
presupuesto de 5.319.309,57
euros y será ejecutado por la
empresa Orthem Servicios y Ac-
tuaciones mediambientales. 

El nuevo centro educativo se
construirá sobre una parcela de
titularidad municipal de 11.000
metros cuadrados y contará con
seis aulas de infantil, doce de
primaria, un comedor y un gim-
nasio, que se dispondrán en dos
plantas. 

El alcalde Sergio Alfaro ha
destacado que esta inversión “es
la mayor de la historia del mu-
nicipio en materia de educa-
ción. Algo de lo que estamos
muy orgullosos, puesto que es
un proyecto que beneficiará a la
comunidad educativa”.

El Ayuntamiento, tras adhe-

rirse al programa Edificant,
aprobó por unanimidad asumir
las competencias de la cons-
trucción del nuevo colegio, con
el fin de agilizar la construcción
de la nueva infraestructura y la
Conselleria de Educación acep-
tó delegar dicha actuación por
un importe de 5.670.030 euros. 

LORIGUILLA

El pleno ha aprobado el presu-
puesto para este año que as-
ciende a 2.634.000 euros. Las
cuentas para es 2022 mantie-
nen congelados las tasas e im-
puestos municipales, al tiempo
que se mantendrán y aumenta-
rán las ayudas dirigidas a la po-
blación.
Además de las ayudas a las fa-
milias de los recién nacidos, se
continuará con los paquetes de
ayudas académicas a todas las
etapas educativas, como la de
matriculación para la Escuela
Infantil Mandarina, la de mate-
rial escolar para el alumnado
del colegio público de Infantil y
Primaria Mozart, o la de trans-
porte público para jóvenes.
Este año se sumará las ayudas al
rendimiento académico quepre-
mian a los alumnos que presen-
ten un expediente excelente.
En cuanto a las inversiones,  el
presupuesto contempla una ba-
tería de obras de mejora como
el repavimentado de las calles,
el reasfaltado de algunos cami-
nos, el acondicionamiento de la
parte de detrás del polideporti-

vo y la mejora del parque del co-
legio Mozart.
Tal y como ha explicado el al-
calde de Loriguilla, Sergio Alfa-
ro,, estas inversiones se suma-
rán a las que ya están
encaminadas, como la construc-
ción del nuevo colegio, la am-
pliación del centro de salud, la
puesta en marcha del centro de
día o la remodelación del cam-
po de fútbol del polideportivo.
En este sentido, se ha iniciado la
licitación de la obra de sustitu-
ción del césped artificial y la
mejora de las instalaciones ane-
jas con presupuesto de
182.659,44 euros para la pre-
sentación de ofertas por parte
de las empresas interesadas 
El terreno de juego se ampliará
hasta cumplir las medidas ofi-
ciales de competición nacional,
un campo de fútbol 11 y dos de
fútbol 8. Además, contará con
unas nuevas porterías retrácti-
les de fútbol 8 y se levantará el
firme para la colocación de un
césped artificial de última gene-
ración, aspersión aérea, y ban-
quillos nuevos.

La Casa de la Cultura ha acogido el acto de entrega de una subvención a las diferentes asociaciones
culturales y deportivas por parte del alcalde Sergio Alfaro y los concejales, Manolo Cerverca, Javier
Cervera y Carlos Rodado. En total, se han repartido 16.750 euros para que desarrollen sus actividades.

Series y décimos del número
44.469, agraciado con el segun-
do premio del sorteo del Niño,
se han vendido en una veintena
de administraciones y despa-
chos de lotería de las tres pro-
vincias de la Comunitat Valen-
ciana. Según datos facilitados
por Loterías y Apuestas del Es-
tado, décimos premiados con
75.000 euros se han vendido en

Loriguilla , Paiporta, Mislata,
Gandia, Yátova, Tavernes Vall-
digna, Carlet y Villanueva de
Castellón, en la provincia de Va-
lencia, además de despachos y
administraciones de la capital
en la avenida del Oeste y en las
calles Arzobispo Olaechea, Luis
Crumniere y Mícer Mascó.
En Alicante se han repartido dé-
cimos del 44.469 en Callosa

d’en Sarriá, Torrevieja, Elche, El
Campello, Petrer, La Murada,
Cox, Orihuela y en la oficina de
la calle Azorín de la capital.
Hasta la provincia de Castellón
han llegado también décimos
premiados del segundo premio
vendidos en Cinctorres (La Pla-
za, 33), Nules (en la calle San
Bartolomé) y Vila-real (avenida
del Cedro). 

Visita al inicio de obras del nuevo colegio Mozart.

El próximo 17 de enero co-
menzarán las obras de amplia-
ción y reforma del centro de sa-
lud de Loriguilla, que tendrán
una duración aproximada de
entre cuatro y cinco meses.

Durante el tiempo que duren
los trabajos el servicio de salud
estará ubicado en el local en el
que se encuentra actualmente el
retén de la Policía Local, situa-
do en la avenida del Oeste, jun-
to a la Agencia de Lectura y el
Ayuntamiento. Las dependen-
cias policiales se trasladarán de
forma temporal, a su vez, a la
Casa de la Cultura, con entrada
por la plaza Mayor.

El traslado del servicio de sa-

lud está previsto el 14 de enero,
por lo que ese día los pacientes
que tengan cita o que necesiten
ser atendidas por problemas de
salud deberán desplazarse hasta
el centro de salud de Riba-roja.

Desde el Ayuntamiento expli-
can que la ampliación “mejora-
rá la oferta sanitaria en el muni-
cipio, dotándolo de un centro de
salud con miras al futuro y al
crecimiento demográfico que en
los últimos años ha experimen-
tado el municipio”. 

El equipo de Gobierno ha re-
clamado la vuelta del servicio de
Pediatría, que fue eliminado
tras el estallido de la pandemia
del coronavirus.



El alcalde Miguel Navarré y la concejala de Educación, Mari Carmen González han entregado un e-
book a los alumnos Julen Narbona Esteve y Alejandro Gimeno Esteve, galardonados por la Conselle-
ria de Educación con el premio extraordinario al rendimiento académico en el curso 2020-2021.

El Ayuntamiento de Casinos,
en el marco del Plan Reacciona
de la Diputación de Valencia, va
a llevar a cabo la renovación de
la red de saneamiento de la calle
Salvador Matías Escrich.

El proyecto tendrá un coste
total de 63.356,64 euros, sub-
vencionados a través de Reac-
ciona 2021 Ciclo Integral del
Agua de la Diputación en
47.124,77 euros. El dinero res-
tante, 16.231,87 euros, los apor-
tará el ayuntamiento con fon-
dos propios. Se trata de una
demanda histórica de los veci-
nos de esta zona, que desde ha-
ce más de dos décadas reclaman
una solución a los problemas de
inundaciones que sufren en
épocas de lluvias debido a un
problema estructural en las di-
mensiones de los colectores que
evacúan el agua de esta calle.

Además geológicamente se tra-
ta de un punto de concentración
y desagüe de las aguas pluviales
de la zona lo que origina que in-
cluso llegue a entrar el agua en
las viviendas de la zona.

El actual equipo de gobierno
llevó a cabo las gestiones nece-
sarias para que esta obra fuera
incluida en el Plan Reacciona
Así, tras la aprobación por par-
te de la Diputación, se llevará a
cabo una reforma integral de la
red, con el cambio del colector
de pluviales, se colocarán reji-
llas para facilitar la separación
de las aguas pluviales de las re-
siduales y todo ello con un nue-
vo enfoque hídrico-geológico,
encauzando las aguas hacia el
colector central del pueblo, lo
que evitará, de una vez por to-
das, los problemas persistentes
de inundaciones.

El Ayuntamiento de Casinos
ha ejecutado las obras de mejo-
ra en la calle El Pilar, en la ron-
da Doctor Fleming y en la calle
José Muñoz. 

Las obras de mejora han con-
sistido en la demolición y cons-
trucción de todas las aceras de
la calle Pilar, la demolición y
construcción de un tramo de
acera en la ronda Doctor Fle-
ming y otro tramo en la calle Jo-
sé Muñoz. 

Las obras han tenido un coste
de casi 50.000 euros y la selec-
ción de las aceras a arreglar la

ha llevado a cabo la Oficina Téc-
nica. En este sentido, desde el
consistorio reconocen que “to-
davía quedan otras aceras del
pueblo, que se irán arreglando
en el año y medio que queda de
legislatura”, como es el caso de
la acera a la altura de la calle del
Obispo, a la salida del pueblo
que todavía no existe. “Mejorar
la movilidad de los vecinos es
una prioridad para el equipo de
gobierno, y nos dejaremos la
piel hasta que no estén todas las
aceras arregladas”, han añadido
fuentes municipales. REDACCIÓ | Un total de 25

vecinos desempleados de Casi-
nos han salido de la lista de pa-
ro en este inicio de año.  La pri-
mera semana de enero se han
iniciado los dos talleres de em-
pleo solicitados por el Ayunta-
miento de Casinos que servirán
para dar trabajo a estas 25 per-
sonas con contratos temporales
de un año de duración. 

El primero de los talleres de
empleo, que cuenta con una de-
cena de alumnos, se centra en la
creación y diseño de páginas
web, mientras que el segundo
de gestión administrativa servi-
rá para formar a otros diez
alumnos más. 

A esta veintena de alumnos,
se suman las cinco personas
contratadas como cuerpo do-
cente y no docente, formado por
una directora, dos profesores,
un profesor de apoyo y la admi-
nistrativa del taller. 

El alcalde de Casinos, Miguel
Navarré, ha explicado que tanto
los fondos europeos, el Ministe-
rio de Trabajo y la Generalitat
Valenciana han invertido un to-

tal de 482.716 euros a los que se
sumarán 40.000 euros aporta-
dos por el ayuntamiento de la
localidad de Camp de Túria.

El primer edil de Compromís
ha agradecido las “políticas pro-
gresistas y de apoyo a la forma-
ción de gente desempleada que
se están llevando desde todas
las administraciones públicas”. 

Desde el consistorio han des-
tacado el importante esfuerzo
inversor que se ha realizado en
los últimos meses para adecuar
las aulas a los talleres, con la
compra de ordenadores, la ins-
talación de tomas de internet y

de pantallas y proyectores para
que  los alumnos y profesores
puedan trabajar durante todo
este año en las condiciones ade-
cuadas.   

El pasado 29 de diciembre tu-
vo lugar en el Ayuntamiento de
Casinos la jornada de presenta-
ción de los talleres formativos
por con la participación de los
alumnos y los profesores. 

El equipo de Gobierno ha des-
tacado la necesidad de las polí-
ticas activas de empleo en sec-
tores de alta empleabilidad,
como las nuevas tecnologías y
de la gestión administrativa.    

CASINOS



Gátova ha llevado a cabo un
proceso de co-creación junto a
los vecinos y pequeñas empre-
sas para poner en marcha una
comunidad energética de reno-
vables, que se articulará con la
fórmula jurídica de asociación.

El Ayuntamiento ha impulsa-
do la primera de las instalacio-
nes de esta comunidad en la cu-
bierta del Colegio Rural
Agrupado Alt Carraixet, que
cuenta con 29,16 kWp de poten-
cia máxima y dará suministro a
20 usuarios, entre instalaciones
y servicios públicos, hogares y
pequeñas empresas.

Esta instalación incorpora un
sistema de gestión energética,
que permite adaptar los coefi-
cientes de reparto en cada mo-
mento, para garantizar el mayor
aprovechamiento de la energía.

Para el desarrollo de este pri-
mer proyecto, el Ayuntamiento
ha contado con Sapiens Energía
-cooperativa especializada en el

diseño, construcción y gestión
de comunidades energéticas- y
la financiación del Ivace, de-
pendiente de la Conselleria de
Economía Sostenible de la Ge-
neralitat Valenciana, a través
del ‘Programa de Comunidades
Energéticas de la Comunitat
Valenciana del año 2021′.

El objetivo del consistorio es
ir ampliando la red de autocon-
sumo colectivo de la comunidad
energética con otras instalacio-
nes de placas solares.

El alcalde Manuel Martínez
ha subrayado que “la buena ges-
tión de los recursos, el desarro-
llo económico, la sostenibilidad
y la participación son ejes con-
ductores del consistorio. Todos
ellos confluyen en la creación de
esta comunidad de energías re-
novables. A través de ella, nos
ponemos en el grupo de cabeza
de los municipios que marcarán
el cambio en política energética
de los próximos años”.

La Mancomunitat Camp de
Túria ha puesto en marcha el
nuevo servicio de recogida de
basuras mancomunado en cua-
tro municipios de menos de
2.500 habitantes en la comarca:
Gátova, Olocau, Marines y Be-
nissanó. Gracias a mancomunar
este servicio en los cuatro muni-
cipios los costes para los consis-

torios serán menores que los
que destinaban hasta ahora a
este concepto y se mejoran las
condiciones de prestación del
servicio, ya que se optimizarán
los recursos que mejorarán la
recogida del contenedor verde y
del resto de contenedores de re-
ciclaje. Se harán campañas de
información y sensibilización

para la ciudadanía lo que reper-
cutirá en una mejora para el
medioambiente.

El servicio de residuos ha sali-
do a licitación por un contrato
para cuatro años,  con un presu-
puesto de 1.746.556,80 euros
que asumirán los cuatro muni-
cipios que mancomunan el ser-
vicio de recogida de basura.

Las llamas han calcinado un autobús que cubre el trayecto Valencia Llíria. El fuego se originó el pa-
sado 20 de diciembre cuando el vehículo se encontraba parado en la calle Censals sin pasajeros. El con-
ductor pudo salir por su propio pie tras percatarse del humo para avisar a los servicios de emergen-
cia que apagaron el fuego que tuvieron su origen en una avería, según fuentes municipales.

REDACCIÓ | El Ayuntamien-
to de Gátova ha recibido una
subvención de medio millón de
euros del Plan Conviure de la
Conselleria de Vivienda que
destinará a la reforma del edifi-
cio del Centro Cívico para alber-
gar espacios sociales, ambienta-
les y culturales. 

El edificio está situado en el
centro en una zona de fácil ac-
ceso y muy bien comunicado,
junto la CV-25, dando a la ca-
rretera Valencia y la calle Burja-
sot y próximo al Ayuntamiento
y a la iglesia Nuestra Señora de
los Ángeles.

Tal y como explica Carles Pal-
mi, del estudio de arquitectura
EPIGRAM, autor del proyecto
de intervención integral del edi-
ficio “el proyecto contempla un
rediseño de la distribución inte-
rior adaptada a los nuevos usos
propuestos, pero con alto nivel
de flexibilidad. Proporcionando
un lugar adecuado y con todos
los medios posibles a la escuela
de música y creando un espacio
para los ensayos de la banda de
música Santa Cecilia”.

El edificio se ampliará con
una planta más para albergar
un museo con la colección de los

restos arqueológicos del yaci-
miento ibérico de El Torrejón y
aula didáctica para explicar me-
diante paneles de contenido his-
tórico la vida, costumbres de los
pueblos íberos y la evolución de
las distintas campañas de exca-
vación del enclave.

La intervención se centra en
garantizar la accesibilidad a ca-
da espacio del edificio, ade-
cuando el edificio, de forma glo-
bal, al cumplimiento de la
normativa para su uso público.

También se persigue que se
convierta en un edificio de con-
sumo casi nulo mediante la ins-
talación de paneles fotovoltai-
cos en  la cubierta y de nuevas

instalaciones de climatización,
electricidad y consumo de agua
altamente eficientes y de menor
consumo. Así como la mejora de
la envolvente del edificio para
limitar su demanda energética y
por tanto el consumo de energía
del mismo.

La vocación por tanto del pro-
yecto, según apuntan desde el
consistorio, es “generar un edi-
ficio abierto a la ciudadanía, a
sus colectivos, a sus asociacio-
nes, a su cultura e historia, y ca-
paz de adaptarse a sus necesi-
dades, generando a su vez un
modelo de edificación autosufi-
ciente y respetuosa con el medio
ambiente”.

GÁTOVA

Imagen del proyecto de remodelación del Centro Cívico.



REDACCIÓ | Aquestes passa-
des festes, els veïns d'Olocau
han gaudit de Nadal amb activi-
tats en les quals la literatura i la
música hi han sigut protagonis-
tes i que va tindre el seu fermall
final amb la visita dels Reis
Mags. Esdeveniments que van
comptar amb una gran assis-
tència i que van respectar en tot
moment les mesures sanitàries.

Les activitats van començar
amb la 'II Fireta nadalenca de
lectura’ el 27 i 28 de desembre,
una cita en la qual va haver-hi
tallers (de marca pàgines, de
pintura de taques, de dibuix i de
màscares), un punt d'informa-
ció de la biblioteca municipal i
llibreria ambulant. A més, els
assistents van poder gaudir de
dues sessions de contacontes, a
càrrec de Cecilia Silva i Carles
Cano. També es va aprofitar l'o-
casió per a entregar el diploma
al ‘Lector de l'any’ a Mercé Ru-
bio Martínez.

La representació de ‘El Regne
del Lleó’, una obra tribut a ‘El
Rei León’ va entusiasmar  a
grans i xicotets amb la seua
combinació de música, coreo-
grafies, llums i vídeo. La pro-
ducció va aconseguir transpor-

tar als assistents a la sabana
africana gràcies a l’ambientació,
el seu vestuari i la seua posada
en escena, al mateix temps que
narrava una història que com-
bina diversió, emoció i valors.
Un espectacle per a tota la fa-
mília que va comptar amb més
de 400 espectadors.

Finalment, el 5 de gener, els
Reis Mags van acostar la seua
màgia a tots els veïns. Grans i
xicotets van poder estar prop de
Ses Majestats d'Orient i sentir la
il·lusió d'aquest dia tan especial.
Melchor, Gaspar i Baltasar van
acudir a la Plaça Major, on es
van repartir caramels, regals i

exemplars del llibre ‘El tresor
d'Al Qadir’ de Gabriel Songel, a
xiquets i xiquetes del municipi i
es van viure instants de gran
emoció.

Per a l'alcalde d'Olocau, Anto-
nio Ropero, el balanç de les ac-
tivitats programades és “molt
satisfactori”, ja que “hem pogut
gaudir d'aquests esdeveniments
en un ambient magnífic i se-
guint el protocol marcat per Sa-
nitat”.

El primer edil ha agraït “l'es-
forç de totes les persones que
van fer possible que els veïns
pogueren gaudir encara més de
les festes nadalenques”.

OLOCAU

L'Escola de Mares i Pares
d'Olocau arranca aquest mes de
gener. La primera sessió se ce-
lebrarà el pròxim dia 17 a la ves-
prada -de 18 a 20 hores- a la Ca-
sa de la Cultura i es
desenvoluparà al llarg de nou
sessions fins al mes de juny.

Des de la Regidoria d'Educa-
ció expliquen que es tracta d'u-
na formació dirigida a les famí-
lies de l'alumnat del col·legi
públic d'Infantil i Primària Alt
Carraixet que pretén posar
l'èmfasi en la coeducació i en la
sensibilització individual i
col·lectiva davant els reptes que
comporten els processos de
canvi de xiquetes, xiquets i ado-
lescents.

En les diferents sessions s'a-
bordaran conceptes com els es-
tereotips i els sexismes, el llen-
guatge inclusiu, l'enuig i la
ràbia, la prevenció del consum
de drogues o la ciberseguretat.

A càrrec de les sessions estarà
Eva Victoria Bernal Serrano, lli-
cenciada en Criminologia, que

posseeix estudis com a Agent
d'Igualtat i en àrees com la Coe-
ducació, la Comunicació no Vio-
lenta, la Psicologia orientada a
Processos o la Facilitació de
grups, entre altres. Així mateix,
té una llarga experiència en l'a-
companyament de la infància
en risc d'exclusió social, en co-
municació, en resolució de con-
flictes, en diversitat i en docèn-
cia en prevenció de violència.

Bernal serà també l'encarre-
gada de dur a terme pròxima-
ment el Programa de convivèn-
cia escolar, coeduación i
prevenció de violència en el
col·legi, una formació dirigida
als alumnes i directament rela-
cionada amb els continguts d'a-
questa iniciativa.

Les sessions de l'Escola de
Mares i Pares s'han programat
el 17 de gener; el 7 de febrer; el
7 i 28 de març; el 18 d'abril; el
2, 16 i 30 de maig; i el 13 de
juny. Totes elles se celebraran
en horari de 18 a 20 hores a la
Casa de la Cultura de la localitat

La Confederació Hidrogràfica
del Xúquer (CHX) està duent a
terme els treballs de neteja i mi-
llora en el Barranc d'Olocau.
Aquesta actuació permetrà bui-
dar i condicionar aquests te-
rrenys, la qual cosa repercutirà
positivament en la zona i en la
seua seguretat.

Des de l'Ajuntament d'Olocau
han valorat aquesta iniciativa de

la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer i han transmés la
seua satisfacció pel desenvolu-
pament dels treballs i pel fet que
s'hagen tingut en compte les pe-
ticions realitzades pel Govern
municipal en aquest sentit, ja
que, juntament amb l'esforç del
consistori, aquesta actuació “su-
posarà un avanç i una millora
substancial per al nostre privile-

giat entorn natural”.
D'altra banda, en aquest ma-

teix àmbit, l'Ajuntament d'Olo-
cau ha tancat l'adquisició de la
parcel·la de la granja que es tro-
ba abandonada contigua al ba-
rranc i durà a terme l'eliminació
de l'amiant per a realitzar les ac-
tuacions previstes d'enderroca-
ment de la construcció en els
pròxims mesos.

Representació del musical ‘El Regne del Lleó’.



El Ayuntamiento de Marines
gracias a la empresa Fevaex
(Fundación Educativa de la Co-
munidad Valenciana para acti-
vidades extraescolar) y con la
colaboración de la Generalitat a
través de la Vicepresidencia I y
Conselleria d’ Igualtat puso en
marcha estas navidades la Es-
cuela de Navidad para facilitar
la conciliación familiar. 

Las familias han podido dejar
a sus hijos los días de vacacio-
nes en el colegio sin coste algu-
no. "Hemos ayudado a que las
familias puedan, sin ningún

coste, dejar a sus hijos en una
Escuela de Navidad. Y los niños
encantados con las actividades
que han realizado", ha indicado
la alcaldesa de Marines, Lola
Celda. "Nuestro objetivo es me-
jorar la calidad de vida de nues-
tros vecinos y con acciones co-
mo estas ayudamos a muchas
familias a conciliar su vida fa-
miliar y laboral, dejando a sus
hijos e hijas en la Escuela de
Navidad con talleres y activida-
des adaptadas a sus edades".
Además, se ofreció la posibili-
dad de participar en dos talleres

que se desarrollaron en el Cen-
tro Sociocultural. Los talleres
"Manualitats tot l'any" y "Flipa
amb la ciència" tuvieron una
gran aceptación y asistieron
muchos niños y niñas de Mari-
nes. Unos talleres que se reali-
zaron gracias a la colaboración
de la Diputación de Valencia y
el SARC.

Un sinfín de actividades que
han hecho más llevaderas las
fiestas navideñas a los más pe-
queños y han permitido conci-
liar la vida laboral y familiar de
muchas familias de Marines.

REDACCIÓ | El Ayuntamiento
de Marines ha ejecutado a lo
largo de las últimas semanas
obras de mejora en el polígono
industrial gracias a la ayuda del
Instituto Valenciano de Compe-
titividad Empresarial (IVACE) y
fondos del propio consistorio.

En la actuación se han mejo-
rado firmes y pavimentos, se ha
adecuado la señalización, la vi-
gilancia y la adecuación de zo-
nas verdes, dentro del progra-
ma de Ayudas para Proyectos de
Inversión para la mejora, mo-
dernización y dotación de in-
fraestructuras y servicios en po-
lígonos industriales y enclaves
tecnológicos. 

En concreto, el IVACE ha
aportado una subvención de
143.545,20 euros y el Ayunta-
miento de Marines ha financia-
do los 30.091,20 euros restan-
tes para alcanzar la cifra total de
173.636,40 euros que se han in-
vertido en esta zona del munici-
pio de Camp de Túria.

“Se trata de un proyecto nece-
sario para mejorar la zona in-
dustrial de Marines, adecuar las
infraestructuras y dotarla de
más servicios”, ha explicado la
alcaldesa de Marines, Lola Cel-
da. Con estos trabajos se ha me-
jorado el estado actual del Polí-
gono Industrial de Marines ,
actuaciones que redundan a
corto plazo en le ámbito de la
mejora de viales (calzadas y ace-
ras); señalización viaria adecua-

da, señalización informativa del
propio polígono con rotulado de
calles así como la colocación de
cámaras de vigilancia.

Además, como actuación
complementaria se han instala-
do hidrantes de incendios y ex-
tensión de la red con diámetros
que permiten una presión de
funcionamiento adecuada y me-
joran la respuesta ante posibles
incendios que se puedan produ-
cir en la zona.

MARINES

Obra de mejora del asfaltado en el polígono.

El Ayuntamiento de Marines, con asociaciones y voluntarios, ha hecho posible que la magia y la
ilusión lleguen a los hogares. El 5 de enero 92 niños residentes en el municipio recibieron un regalo
de manos de los Reyes Magos de Oriente. "Pese a la situación sanitaria provocada por el covid y cum-
pliendo con todas las medidas de seguridad hicimos realidad el sueño de nuestros vecinos.Trabajar
por ver sus caras de emoción y felicidad en nuestra mayor recompensa", ha explicado la alcaldesa.

Un dispositivo de emergen-
cias del parque de Bomberos de
l'Eliana fue alertado a las 11.30
de la mañana del pasado 11 de
enero por un incendio en una
vivienda situada en la calle San
Miguel de Llíria, una vía céntri-
ca en la localidad del Camp de
Túria.

Según fuentes oficiales, el fue-
go se inició a causa de un corto-
circuito en un terrario,  un reci-
piente en el que se trata de
reproducir, de manera artificial,
las condiciones de un hábitat
específico para crear un jardín o

para crear el ambiente ideal pa-
ra un reptil o un grupo de insec-
tos. 

Afortunadamente, no ha ha-
bido que lamentar daños perso-
nales, puesto que los propieta-
rios de la vivienda pudieron
salir a la calle por su propio pie,
ni materiales, exceptuando la
propia habitación que se vió
afectada por las llamas.

Dos vehículos de la Guardia
Civil, otras dos de la Policía Lo-
cal y una ambulancia del SAMU
se acercaron al lugar de los he-
chos.

La Conselleria de Sanidad ha
incorporado 20 equipos móvi-
les militares de vacunación,
desplazados por el Ministerio
de Defensa, para agilizar y re-
forzar el proceso de inmuniza-
ción de la población en ocho de-
partamentos de salud, y en
concreto, la administración de
dosis de refuerzo. En el caso del
departamento de Salud Arnau-
Llíria, los equipos móviles mili-
tares de vacunación estarán el
punto de vacunación habilitado
en el Multiusos de Llíria.

La consellera Ana Barceló ha
indicado que “estos 20 equipos
militares se van a sumar a los
149 de la conselleria que ya es-

tán inmunizando con dosis de
refuerzo en los puntos de vacu-
nación permanentes”.

Se trata de acelerar la vacuna-
ción de la dosis de refuerzo en
mayores de 60 años, las que
han recibido la vacuna de Jans-
sen  y el grupo de población que
ha sido inmunizado con la doble
pauta de AstraZeneca.

Una vez finalizados esos gru-
pos, la campaña de vacunan-
ción seguirá con mayores de 50
años, y posteriormente, en los
mayores de 40 años.

La consellera ha insistido en
la importancia de acudir al pun-
to de vacunanción en caso de
recibir una cita SMS o llamada. 



REDACCIÓ | La Generalitat
Valenciana, a través del Institut
Valencià de les Dones acaba de
concedir aquesta subvenció, su-
perior als 22.000 euros, em-
marcada en el Pla Corresponsa-
ble de la Secretaria d’Estat
d’Igualtat i contra la Violència
de Gènere del Ministeri d’Igual-
tat per al desenvolupament del
projecte ‘Bolsas de cuidado pro-
fesional para familias con hijas
e hijos menores de 14 años’. 

L'Ajuntament de Benissanó
ha estat una de les entitats mu-
nicipals que han resultat bene-
ficiades en aquest programa i
amb el qual pretén dur a terme
activitats extraescolars per al
foment de la cultura que a més,
faciliten la conciliació familiar. 

L’alcaldessa del municipi de
Camp de Túria, Amparo Nava-
rro, ha mostrat la seua satisfac-

ció per esta concessió directa
d’aquesta subvenció de l’admi-
nistració autonòmica amb la
qual “pretenem posar en marxa
diferents actuacions ludicoedu-
catives dirigides als joves del
municipi menors de 14 anys”. 

Estes actuacions estaran en-

caminades al foment de la cul-
tura i a la coeducació en valors
com l’educació ambiental, l’e-
ducació emocional i la intercul-
turalitat, i podran portar-se a
cap, tant en períodes lectius
com en els no lectius, ha afegit
l’acaldessa socialista. 

BENISSANÓ

Ple de l’Ajuntament de Benissanó.

Un any més l’arribada dels
Reis d’Orient va omplir d'il·lu-
sió i somriures la vesprada-nit
del 5 de gener. La desfilada va
discórrer pels carrers més cèn-
trics de Benissanó i va omplir
d’alegria als més menuts i no
tan menuts del poble. 

Com cada edició, l’acte fou or-
ganitzat pel grup de Juniors
“Sol Naciente”, la parròquia lo-
cal i l’Ajuntament, que a més va
col·laborar amb el grup d'ani-

mació de la desfilada, el ca-
rruatge reial, els focs artificials,
la cessió de la Casa de la Joven-
tut i amb un dels furgons que
portaven els regals dels Reis.

La regidora de Joventut, Tere
Sánchez, ha felicitat als que d'u-
na manera o altra han fet possi-
ble que Melcior, Gaspar i Balta-
sar visiten el poble un any més i
ha agrait la responsabilitat que
en tot moment ha demostrat el
veïnat de Benissanó.

Tal com va ocórrer en l’ante-
rior edició, el curs de màgia
“ENCANTERIUM”, esdevingué
en un gran èxit on els partici-
pants gaudiren del món de la
màgia i aprengueren diferents
trucs. 

El curs, tornà a penjar el car-
tell d’aforament complet amb
un total de 40 xiquets que assis-
tiren a esta escola de màgia i fe-

tilleria que, de forma gratuïta
gràcies a una subvenció de la
Conselleria d’Educació, organit-
za l’Ajuntament de Benissanó.
Igual que l’any passat, “EN-
CANTERIUM” tingué lloc en
l’interior del Castell de Benissa-
nó en dos torns: el primer, en-
tre el 27 i el 30 de desembre i el
segon, entre el 31 de desembre i
el 5 de gener de 9 a 13 hores.

El regidor del grup municipal
Compromís-Move en l’Ajunta-
ment de Llíria, Paco García,
ocuparà l'escó que deixarà Fran
Ferri una vegada que renuncie a
l’acta de diputat per a tornar a
la seua activitat professional
d'enginyer industrial després de
sis anys com a portaveu, tal com
va anunciar el ja ex portaveu el
passat 21 de desembre. 

El polític edetà ja va ser dipu-
tat autonòmic en la passada le-
gislatura i després de les elec-
cions autonòmiques de l’any
2019, en les quals va figurar al
lloc deu en la candidatura en-
capçalada per Mónica Oltra, ha
ocupat fins ara el lloc d’assessor
de Presidència de les Cortsl al
costat d’Enric Morera.

Garcia es l’actual regidor de
les àrees de Turisme, Mobilitat 

Sostenible, Infraestructures
Educatives i Ensenyaments Ar-
tístics en l’Ajuntament de Llíria
dins de l’equip de govern format
pel PSPV i Compromís que os-
tenta l'alcaldia en aquesta mei-

tat de legislatura.
El passat 11 de gener  va assis-

tir a la reunió en l'edifici de
grups parlamentaris de les
Cortsal costat dels 17 diputats
de Compromís en la qual la di-
putada Papi Robles, l'opció de
Més Compromís,  ha sigut rati-
ficada per consens del grup par-
lamentari com a nova síndica de
Compromís en les Corts Valen-
cianes en substitució de Fran
Ferri, al capdavant del càrrec de
portaveu.

Els tres portaveus adjunts ac-
tuals -Aitana Mas, Mónica Àlva-
ro i Juan Ponce- continuaran en
aqueixes responsabilitats, se-
gons ha explicat la pròpia Ro-
bles al final de la reunió en la
qual s'ha acordat per consens i
sense votació el nom de la nova
síndica.

Tres alumnes del col·legi
Francisco Llopis de Llíria han
sigut premiades per la Fundació
d'Ajuda contra la Drogoaddicció
(FAD) pel seu curtmetratge ‘En-
cara eres a temps’, un projecte
desenvolupat per la mateixa
fundació i finançat per la Gene-
ralitat. Les alumnes premiades
són Clara Asensi, Marta Ca-

rrión, Inés Enguídanos, Bàrba-
ra González, Remei Romero i
Alba Sirera de primer de Batxi-
llerat. i les professores Ana Mi-
llán i Rosana Gutiérrez . Aquest
projecte té com a objectiu tras-
lladar als centres i a l'alumnat la
importància dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS).
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BREUS

El pilot de la Pobla
Adrián Cruces, de 15
anys, correrà el Mundial
Júnior de Moto3 amb el
‘Cuna de Campeones’ en
el seu tercer any. Des-
prés de dos anys en la
Hawkers European Ta-
lent Cup en la qual ha
acabat en la segona posi-
ció de la classificació ge-
neral, Cruces farà el salt
al mundial júnior de
Moto3 amb una KTM del
Bressol de Campions
per a afrontar el mun-
dial júnior en el remo-
delat JuniorGP que la
pròxima temporada
substitueix al FIM CEV
Repsol.

MOTOCICLISME

Llíria va dir adeu el 15
de desembre al Mundial
d'Handbol Femení dis-
putat a Espanya per pri-
mera vegada. El partit
entre Eslovàquia i Ango-
la de la Copa President,
va posar el punt final a
un total de 25 trobades
que s'han disputat al pa-
velló municipal Pla de
l’Arc al llarg de dues set-
manes. La victòria de
l'equip africà per 23 a 21
va servir perquè s'alça-
ren amb aquest trofeu
de consolació.

HANDBOL

REDACCIÓ | Mireia Martí
Mireia Martínez, membre de la
Selecció Espanyola de Gimnàs-
tica Rítmica i seleccionada per a
formar part del conjunt sènior
que representarà a Espanya en
els pròxims Jocs Olímpics, ha
rebut el Premi Comtessa Maria
de Luna en la categoria Ambai-
xadora que reconeix a aquella
persona que porta el nom del
municipi més enllà de les nos-
tres fronteres.

La jove esportista, que forma
part del club de gimnàstica de
Riba-roja, va recollir el guardó
en la gala de lliurament dels
premis als quals han optat 28
candidatures en les categories
de mèrit social cultural, lletres i
divulgació, pedagogia i coneixe-
ment i ambaixador.

El jurat del premis que atorga
l'Ajuntament de la Pobla  ha re-
conegut en la categoria Mèrit
Social la tasca que ha desenvo-
lupat durant els cinc anys de vi-
da l'Associació Espill Camp de
Túria en favor dels drets LGTBI
i la formació en diferents àm-
bits socials. Un premi compar-
tit amb l'Associació de Veïns i
Veïnes Camp de Túria, organit-
zadors del concurs de relats
curts amb més de 1.700 partici-
pants de 26 països diferents.

El premi al Mèrit Cultural ha
sigut per a Miguel Aleixandre
per la seua tasca davant de l'Es-
cola Municipal d'Arts Escèni-
ques durant 15 anys i les dife-
rents iniciatives de formació
teatral i entreteniment cultural
al municipi. En aquesta catego-
ria s'ha reconegut també el tre-
ball altruista del fotògraf Jesús
Tortajada i el seu projecte His-
tòria Gràfica de la Pobla amb el
qual ha recollit milers de fotos
de la història i el veïnat de la lo-
calitat.

En la categoria Pedagogia i
coneixent el premi és per a Do-

lores Garcia, que ha realitzat
projectes per a la NASA, el CE-
SIC i imparteix classes en la
Universitat Carles III de Ma-
drid. En Lletres i divulgació, la
premiada ha sigut la periodista
Cèlia Cerezo, de l'informatiu Di-
jous Notícies de Telepobla.

Els Premis Comtessa Maria
de Luna són els màxims guar-
dons que atorga la Pobla de
Vallbona. Es tracta d’uns pre-
mis participatius en què les pro-
postes es presenten per part del
veïnat i associacions i la votació
es realitza per part del Consell
de Cultura.

LA POBLA DE VALLBONA

Mireia Martínez, nova
ambaixadora de la Pobla 
LA GIMNASTA DEL CONJUNT ESPANYOL SELECCIONADA PER ALS JOCS
OLÍMPICS DE PARIS REP EL PREMI COMTESSA MARIA DE LUNA

BREUS
PILOTA

Calendari de partides
del club de pilota Caixa
Popular La Pobla de
Vallbona durant els me-
sos de gener i febrer.

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha rendit un homenatge al jove esportista de la localitat Iván Ferrer que
s'ha proclamat subcampió d'Espanya de Karate en la modalitat Kumite menys de 75 quilos. L'acte que va tindre
lloc el mes de desembre passat en el consistori va comptar amb la presència de l'alcalde de la Pobla de Vallbo-
na, Josep Vicent Garcia, i de la regidora d'Esports, Iris Marco, a més de l’entrenador i companys del club de ka-
rate La Pobla al que pertany.

KARATE
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Un any més, el Club Futbol Sala Riba-roja ha presentat els seus equips per a la present temporada 2021-2022 al
pavelló municipal, amb la presència del regidor d'Esports de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, Javi García.
Aquest és un dels clubs esportius locals més nombrosos, amb un total de nou equips i un centenar de jugadors,
i amb major història del municipi. L’acte de presentació va culminar amb un partit que va enfrontar el primer
equip, Friogeniza, contra Quart de Poblet.

FUTBOL SALA

BREUS

El poliesportiu de Bena-
guasil ha acollit la IV In-
clusió Cup València
2021 amb la participació
de l'equip de futbol in-
clusiu Riba-roja de Tú-
ria CF que va aconseguir
el tercer lloc després
d'enfrontar-se a L'Esglai
de Xàtiva i Aderes de
Burjassot.

INCLUSIÓ

Vera Usedo i Pau Galán
(professor i coreògraf)
han participat en el Con-
curs Nacional de Dansa
’Grand Plié’ a l'Auditori
‘Lienzo Norte d'Àvila’.
Van competir en la mo-
dalitat de contemporani
i s'han proclamat ter-
cers amb la coreografia
grupal i primers en duo.

DANSA

REDACCIÓ | La nova gespa
al camp de futbol municipal
Francisco Soriano de Riba-roja
de Túria ja és una realitat. Així
de brillant llueix una gespa que
ha suposat una inversió de més
de 235.000 euros.

Una inversió, amb càrrec a les
arques municipals, que també
s'ha destinat a la protecció del

clos perimetral del camp amb
lona.

Amb els 6.525 metres qua-
drats de gespa nova s'augmenta
el confort en el joc i es complei-
xen les característiques i homo-
logacions pertinents (FIFA), tal
com destaquen fonts munici-
pals.

L'actuació també ha servit per

a implantar un nou sistema de
reg per al camp de futbol muni-
cipal.

El propi alcalde de Riba-roja,
Robert Raga, ha sigut l'encarre-
gat de supervisar l'activació d'a-
quest nou sistema de reg, amb
sis aspersors que estan ente-
rrats i que emergeixen de ma-
nera automatitzada.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

El camp de futbol Francisco
Soriano estrena nova gespa
LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL�LACIONS MUNICIPALS
DE RIBA-ROJA HA SUPOSAT UNA INVERSIÓ DE 235.000 EUROS

L'estadi municipal Ro-
berto Gil ha acollit l'ho-
menatge a quatre mem-
bres històrics del
Riba-roja de Túria CF:
Rogelio Pérez, Enrique
Campos, Benito Alcalá i
José Vázquez amb un
amistós entre veterans
del Riba-roja de Túria
CF i del Llevant UD.

FUTBOL

BREUS
CICLOCRÒS

Durant el cap de setma-
na del 8 i 9 de gener s'ha
celebrat a la localitat va-
lenciana de Xàtiva el
Campionat d'Espanya
de Ciclocròs, en el qual
ciclistes de tot el país i
de diferents categories
han competit per a ob-
tindre l'última puntua-
ció del calendari que do-
na per finalitzada
aquesta temporada. La
ciclista de Riba-roja de
Túria, Roser Vidal, re-
presentant del Club Es-
portiu Biking Turia es va
proclamar campiona
d'Espanya en la catego-
ria Femení Màster 50,
representant a la selec-
ció valenciana. 



Els asturians dominen la Pujada al Garbí

EL PÚBLIC TORNA A GAUDIR DE LA MÍTICA PROVA DE SERRA

SERRA

REDACCIÓ | Com si estigue-
ren corrent a casa, els equips as-
turians han eclipsat la resta de
participants en la Pujada al Gar-
bí, guanyant la prova absoluta i
la categoria de Monoplaces el
pilot Gonzalo Díaz, de Langreo
Motor Club, a bord d'un Bango
BRC53, així com la categoria de
Turismes i sent tercer absolut,
el gijonés i huit vegades campió
d'Espanya de Muntanya, José
Antonio López-Fombona a bord
de la seua Lamborghini Huracà
SuperTrofeo.

El públic, que ha respost amb
una important afluència, va se-
guir les indicacions de l'organit-
zació i la prova es va poder dis-
putar sense cap incidència.

En la primera manga d'entre-
naments ja s'albirava el que po-
dria ocórrer en la   prova, ja que
el millor temps l'aconseguia l'e-
quip asturià de Gonzalo Díaz,
seguit per l'altre pilot asturià
José Antonio López-Fombona.
La tercera plaça era per al va-
lencià Augusto Lezcano a bord
del Norma M20F. El també va-
lencià Toni Ariete, campió de
Rallyes de la Comunitat

Valenciana , a bord del seu Ford
Festa R5 MkII, els seguia en
quarta posició.

En la primera mànega oficial
de carrera, la primera posició
era de nou per a Gonzalo Díaz,
Segon era Augusto Lezcano i
tercer en aquesta mànega era
l'altre asturià amb el Lamborg-
hini. Toni Ariete va quedar a 2
segons del Campió d'Espanya. 

La segona i definitiva mànega
eliminava el dubte de qui s'em-
portaria el trofeu guanyador i la
resta del podi. Així, de nou el
més ràpid va ser Gonzalo Díaz,
qui tornava a guanyar la màne-
ga a una mitjana de 110 Km/ho-
ra. Segon era Augusto Lezcano i
tercer seria de nou l'altre astu-
rià amb el Lamborghini. Quart
era Alex Monfort amb el mono-
plaça DemonCar R2 a un segon
de López-Fombona, mentre que
Toni Ariete es quedava a més de
dos segons del quart classificat.

Així, el podi final de la cate-
goria de Monoplaces de la Co-
munitat Valenciana, quedava de

la següent manera: Gonzalo Dí-
az a bord d'un BRC CR-53, i
guanyador absolut de la prova
amb un temps de 3’34”224; Au-
gusto Lezcano, amb un Norma
MF10, i segon classificat abso-
lut amb un temps de 3’47”499; i
Alex Monfort amb un Demon-
Car R2, amb un temps de
3’54”877.

En quant al podi de la catego-
ria de Turismes de la Comunitat
Valenciana, quedava d'aquesta
manera: José Antonio López-
Fombona a bord del Lamborg-
hini Huracà, amb un temps de
03’53”564 quedant tercer abso-
lut de la prova; Toni Ariete amb
el Ford Festa R5 MK2, amb un
temps de 03’57”337; i Luis Flo-
res amb el Peugeot 206 WRC
amb un temps de 04’07”788.

En setena posició de Turis-
mes i 17é de la general es va
classificar el campió de Mun-
tanya de la Comunitat Valencia-
na, Ferran Cabrera, amb el Re-
nault Clío Cup IV, qui guanyava
en Turismes al Campionat Cas-
tellà Manxec de Muntanya.
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Les darreres dades conegudes
són d’allò més esfereïdores. Men-
tre al “primer” món hi ha milers
de persones que s’hi neguen a la
vacunació per qüestions personals
o per convicció, actualment hi ha
països a l’Àfrica que tenen al 100%
dels seus habitants sense vacunar.
Són les dos cares d’una mateixa
moneda. És la realitat del que oco-
rre arreu del món pel que fa la va-
cunació de les persones per lluitar
contra la pandèmia de la covid.
Mentre a la Unió Europea comen-
ça a qüestionar-se sobre la possi-
bilitat de l’obligació de les vacunes
per fer-hi front a fi d’evitar-ne la
propagació hi ha contrades al món
que no hi tenen accés. Directa-
ment no tenen vacunes per a la
seua població. El raonament dels
països europeus és molt senzill:
com més gent hi haja vacunada
menys ingressos hospitalaris hi
haurà i, per tant, el risc d’un
col·lapse del sistema sanitari serà
menor. Malauradament, hi ha
molts segments socials als països
desenvolupats que no accepten la
vacunació mentre als subdesenvo-
lupats les taxes de contagis i de
morts són d’allò més elevades da-
vant la mirada indiferent de la res-
ta del món. En una situació en la
qual estem tots connectats amb
un simple vol que podem traves-
sar de cap a cap el planeta, sembla
mentida que no es faça més per
vèncer la covid. Potser no hi ha els
suficients interessos econòmics ni
negoci dels quals se’n puga ex-
traure un guany. A l’Àfrica no hi
ha ni les vacunes ni les inversions
que en facen d’aquell continent un
espai segur per a la resta del món.
Per això, no és estrany que la va-
riant nova anomenada “òmicron”
s’estenga a la velocitat del llamp.
L’escassetat de vacunes, la manca
d’higiene i les minses mesures sa-
nitàries en fan un brou especial
per a la propagació de la pandè-
mia. Els experts africans alerten

del perill que amb el pas del temps
este continent esdevinga el conti-
nent de la covid i, per descomptat,
amb tots els aspectes negatius que
se’n poden derivar. 

Segons alguns estudis, al voltant
de 3 de cada 100 persones de l’À-
frica s’han vacunat amb la pauta
completa. Fins i tot, hi ha alguns
països on l’índex arriba al
0’0025% (Burundi) o al 0’06%
(República Democràtica del Con-
go). Podem imaginar, a grans
trets, la situació que s’hi viu on la
vacunació no és, ni de bon tros, el
pitjor problema: la fam, les des-
igualtats i les injustícies empenyen
amb la mateixa força en un conti-
nent oblidat des de fa segles i al
qual sols se’l mira per traure’n be-
neficis econòmics amb els seus re-
cursos naturals, cada volta més
sacsejats, o per plànyer-se de la
possibilitat que el seu abandona-
ment puga afectar el “primer”
món, més desenvolupat i modern.
El contrast més evident s’ha pogut
vore les darreres setmanes amb
una claredat aclaparadora. Cues
enormes de gent a València a l’es-
pera de vacunar-se. La raó no cal
buscar-la en una convicció mèdi-
ca, sanitària o un pensament de
solidaritat. Res d’això. L’argument
és més senzill: amb la vacunació
tindran accés als locals d’oci i po-
dran entrar als restaurants o sa-
lons de menjars. La Generalitat,
amb bon criteri, ha aprovat un
passaport covid perquè sols tin-
guen accés als locals aquelles per-
sones amb la pauta completa. De
ben segur que si algunes persones
de l’Àfrica llegeixen el que ocorre a
Europa continuen sense entendre
res de res. Rebre una vacuna per
poder eixir a sopar o dinar és un
miracle per a molts africans. Per
descomptat. La situació no sembla
que vaja a millorar tot i les neces-
sitats que, a dia de hui, encara es
viu en molts dels països del món
que ens envolten. 

La hipocresia és la malaltia més
gran que afecta bona part del
món. Ací s’esperona la gent per-
què es vacune per anar-se’n de
festa mentre en altres parts del

món l’objectiu quotidià és menjar
cada dia i intentar sobreviure en-
mig d’una situació ancestral de
pandèmia. La dèria consumista fa
camí a la nostra societat que no
perd oportunitat per engrandir-se.
Un pensador francès com Thomas
Piketty subratlla l’escàndol que
suposa que els països del nord no
hagen fet de les vacunes un bé pú-
blic mundial. A més a més, en par-
la de l’acceleració que la pandèmia
ha suposat pel que fa a la des-
igualtat mundial. Parlar de cues
per a vacunar-se i, per tant, anar a
sopar i, d’altre costat, no tindre ni
per menjar –les vacunes són un
fet miraculós- és la millor fotogra-
fia que reflecteix, fil per randa, el
moment actual. Al principi de la
pandèmia se’n parlava dels aplau-
diments que hi havia cada vespra-
da als sanitaris i als cossos poli-
cials i, fins i tot, començava a
estendre’s la idea d’una una con-
cepció nova de la vida, basada en
la solidaritat, l’ajuda al veí i els
bons sentiments. Tot allò, però,
s’ha esvaït a la velocitat del raig. Ni
rastre. Els negocis al voltant de la
pandèmia i l’individualisme s’hi
han intensificat amb força. Des-
prés d’unes setmanes on el món
canviava el seu comportament, de
rampellada tot va tornar al seu ca-
mí habitual. Com si d’un reflex fals
es tractara, els comportaments
d’insolidaritat es repeteixen i, fins
i tot, es multipliquen amb dosis
elevades. De ben segur que tenen
o coneixen el cas d’algun veí, fa-
miliar o conegut que treballa en
l’economia submergida on guan-
yen un sou respectable que no de-
claren a la hisenda pública, reben
ajudes socials a dojo i, a més a
més, escometen amb força en con-
tra dels immigrants i els forasters
que “furten” el treball i el jornal als
nadius. És la hipocresia a què feia
esment. S’ha de buscar un culpa-
ble per a justificar una situació de-
terminada i en les èpoques de cri-
si eixe sentiment sol potenciar-s’hi
amb força.        

Els missatges que rebem dia a
dia en tot l’espectre comunicatiu
existent actualment configuren un

ecosistema que, al contrari del que
es podria pensar, serveixen per a
enfortir les estructures socials i
econòmiques del nostre voltant.
Sols així es poden entendre notí-
cies com les retallades que han so-
fert els consellers de les empreses
incloses a l’Ibex35, aquelles més
fortes que operen a la borsa es-
panyola. Quan en parlen de reta-
llades significa, per descomptat,
que un executiu que l’any 2019
guanyava un total de 6’3 milions
d’euros passa a percebre’n 5’8 mi-
lions. Al seu parer, podrien pensar
que la crisi també els ha arribat a
la seua butxaca. Acostumats als
beneficis, sembla que una reduc-
ció d’eixes dimensions és per a ells
una catàstrofe. També hi ha els ca-
sos dels consellers que, ans al con-
trari, la pandèmia ha suposat un
increment notable en els guanys.
Hi ha casos de gent que d’1’3 mi-
lions ha passat a 19 milions d’eu-
ros l’any o d’altres, amb una ma-
jor proporció, que de 3’7 passa a
35 milions. Els empresaris no són,
tampoc, els únics que n’han eixit
guanyant en esta situació. Fa ben
poc, ens n’assabentàvem que hi ha
fins a deu diputats autonòmics
que guanyen més que el president
del Consell. La notícia no és nova.
Es repeteix des de fa temps. La si-
tuació, però, ni s’ha corregit ni ha
canviat. Gens ni miqueta. Són les
conclusions de les declaracions
que cada any els diputats i les di-
putades han de fer per fer-hi ba-
lanç del seu rendiment. Tot amb
un afany de transparència i plura-
litat, es tracta d’un fet ignominiós
que allunya els ciutadans de la po-
lítica i causa un enorme perjudici
per a la societat. Així es potencia la
visió monetarista de la política
amb persones que amb la seua
preparació mai no podrien arribar
a tant. Als ajuntaments, a més a
més, també podríem trobar exem-
ples. Mentrestant, a l’Àfrica conti-
nuaran pensant de quina forma
poden menjar cada dia.

L’altra realitat
del món

Pocs dies després de finalitzada
la cimera de Glasgow sobre el can-
vi climàtic en el món, un halo de
decepció i inconformisme ens en-
vaeix al mateix temps que la inhe-
rent condició humana de lluita
per la supervivència ens impel·leix
a continuar treballant per un pla-
neta millor. Els interessos indefu-
gibles dels diversos països que en
la cita de la ciutat escocesa s'han
donat cita han impedit un punt de
trobada més ambiciosa en la llui-
ta per l'emissió de CO₂ en el món.
L'increment de diòxid de carboni
que, des d'algunes indústries,
amagades sota el jou dels seus
respectius països, s'expulsa a l'at-
mosfera és un fet incontestable
que necessita d'un canvi dràstic a
mitjà termini com a fórmula in-
exorable per a aconseguir acords
internacionals sobre una reducció
de gasos. No sols es tracta d'una
qüestió de respecte ambiental si-

nó, també, de protegir l'ésser hu-
mà. No en va, uns certs estudis re-
alitzats en els últims temps aler-
ten de la vinculació directa entre
l'impacte de la pol·lució i altres
agents associats a la mateixa amb
unes certes patologies humanes.
Especialment, es tracta dels acci-
dents cardiovasculars els que s'a-
maguen després de l'incessant
augment de la degradació que en-
volta el nostre entorn més pròxim.
La tendència de les últimes dèca-
des no s'ha caracteritzat, precisa-
ment, per un respecte escrupolós
cap al medi ambient i, per tant,
cap a nosaltres, les persones. Al
contrari, s'ha viscut d'esquena a la
realitat, a aqueixa que ens marca-
va la necessitat de reconduir con-
ductes i comportaments aliens a
la pròpia condició humana.

No obstant això, encara hi ha
un àpex d'esperança. Alguns dels
països amb major superfície fo-
restal com Rússia, el Brasil, el Ca-
nadà, els Estats Units i la Xina,
entre altres, s'han compromés, en
la cita de Glasgow, a acabar amb
la desforestació abans de l'any
2030. El compromís arriba tard.
Molt tard, però benvingut siga. Es
tracta d'una mesura que ajudarà,
sens dubte, a alleujar la càrrega

negativa que suporta el planeta i
que significa una acceleració galo-
pant del calfament global. Aquests
gestos són els que haurien de ser
un espill per a la resta de països,
de multinacionals i d'organitza-
cions que es lucren a costa de la
deterioració de la naturalesa.
Convé recordar que molts ajunta-
ments signem el Pacte d'Alcaldes
pel Clima i l'Energia per a reduir
les emissions de CO₂ en un 40%
fins a l'any 2030. Encara queden
anys per davant, però a poc el nos-
tre compromís és complir estos
terminis. Amb esforç, però també
amb imaginació i dedicació. Les
administracions locals tenim un
paper essencial en l'execució dels
acords mundials per a aconseguir
quotes mai vistes. El vertader pro-
blema passa per conscienciar-se
sobre la importància de desenvo-
lupar una política econòmica ba-
sada en el respecte ambiental en
tots els seus processos de produc-
ció. Sense excuses ni pretextos.
Qualsevol contribució és vàlida si
d'aquesta manera ajudem a salvar
el nostre ecosistema. La flora i la
fauna autòctones són essencials
en aquesta supervivència.

En aquest sentit, valga citar el
programa Gènesi com un dels

punters que estem implantant ja
a Riba-roja de Túria com a para-
digma del que cadascun dels ac-
tors implicats –administracions,
països, multinacionals, empresa
pública o empresa privada- ha de
vetlar per cobrir uns mínims com-
promisos, amb una restauració
del paisatge de les riberes del riu,
la generació d'ocupació i la contri-
bució de lluita contra el canvi cli-
màtic. Reduir 111.483 tones de
CO₂ en un període de 50 anys
amb la plantació de 80.000 ar-
bres és el nostre repte, unit al nos-
tre dia a dia en què ens guiem per
continuar-la creació d'un món
més net, però sense renunciar al
progrés i al benestar ciutadà.Els
ajuntaments tenim molt a dir i
molt a fer per contribuir a un món
millor, més enllà de les declara-
cions institucionals o de les diva-
gacions que des d'unes certes po-
tències mundials es realitzen
periòdicament. Només així esta-
rem més prop d'aconseguir els
nostres objectius: salvar el món,
un objectiu ingent però apassio-
nant.

El paper dels
ajuntaments
després de la

cimera de
Glasgow

Iniciem 2022 en una nova onada
de pandèmia, que si be no ataca tant
a l’atenció hospitalària per la bona
gestió feta pel Govern Valencià en
l’administració de la vacuna (ja s’es-
tà administrant la tercera dosi), si
que està fent escletxa en l’atenció
primària i de rebot en el teixit pro-
ductiu.

Els sectors econòmics, tot i les lí-
nies d’ajuda enllestides des de les di-
ferents administracions públiques,
estan expectants a veure com evolu-
ciona esta nova variant de la Covid i
com es planteja este nou exercici,
entre ells, el sector turístic, un dels
que segurament ha estat més afectat
per la pandèmica i que suposa un
apartat molt important dins de l’e-
conomia valenciana.

Del 19 al 23 de gener es celebra
una nova Fira de Turisme a Madrid
(FITUR 2022), la segona que s’em-
marcarà dins les restriccions i pre-
vencions que les autoritats sanità-
ries han decreta davant l’increment
de casos. Però, el sector continua
apostant, innovant i fent noves pro-
postes al turistes i visitants que cada
any recorren la nostra terra, gaudei-
xen del nostre clima i tasten els sa-
bors del mediterrani, amb la cultu-
ra, la música i el patrimoni com a
elements dinamitzadors d’un visi-
tant cada cop mes exigent.

La recuperació econòmica no ha
parat, les xifres mostren una recu-
peració progressiva, tot i que sabem
que queda molt per fer. Però les no-
ves altes en la Seguretat Social des
del 2015 han superat ja el mig milió,
sobrepassant els dos milions d’afi-
liacions al País Valencià. Un element
que també afecta al sector del turis-
me, la hostaleria i la restauració, bà-
sics i troncals en el teixit econòmic.

És cert que el sector ha sabut
adaptar-se en tot moment i situació,
gràcies a l’extraordinari treball dels
seus professionals i de la comunitat
científica, la qual ha avançat en peus
agegantats sobreposant-se als nous
reptes i adaptat mesures de control
i prevenció en temps rècord.

Però, el turisme ha de mirar cap
al futur i aprofitar este temps de
canvis i transformacions per adap-
tar la seua activitat per contribuir a
minimitzar els efectes del canvi cli-
màtic, ja que els desplaçaments, la
gestió d’alguns establiments i la
massificació de certes zones territo-
rials, acaben per sobre explotar, a
voltes fins i tot degradar, zones d’alt
valor natural.

Dins les noves ofertes i polítiques
turístiques valencianes es segueix
avançant en implantar instruments
de gestió que ajuden a la recuperació
del sector, al temps que puguen
aprofundir en el canvi de model, ja
que la els recursos són finit i sols te-
nim un planeta.

La cooperació entre municipis,
Comunitats Autònomes i Govern
Estatal són claus per dissenyar pa-
quets i propostes turístiques i d’oci
que siguen destins segurs i  respec-
tuosos amb el medi ambient, on el
visitant es puga moure amb alterna-
tives sostenibles i es generen dinà-
miques econòmiques que creen no-
ves rendes i siguen compatibles en
viure noves experiències.

FITUR  2022 i el
repte turístic

del futur
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