
“Estem treballant per
a que es fomente la
contractació de gent”

L’alcalde de Vilamarxant, Vicent Betoret, a l’Ajuntament.

L'alcalde de Vilamarxant, Vi-
cent Betoret, és el protagonista
de la primera entrevista que rea-
litza InfoTuria para la seua edi-
ció impresa. 

El dirigent popular, amb una
clara projecció política en l'apa-

rell polític del PPCV (com queda
acreditat en la seua pertinença
a diversos càrrecs que ha d'ocu-
par a València), ha accedit a
desvetlar els últims projectes
que s'han escomès en el consis-
tori vilamarxanter.

Bétera mostra la
seua millor cara

a la Fira Local

BÉTERA

L’ENTREVISTA DEL MES: VICENT BETORET, ALCALDE DE VILAMARXANT

El govern de la Pobla
ofereix a les mares
ajudes econòmiques

Algunes mares demanen altres solucions al govern de la Pobla.

Les mares que no han obtingut
una plaça en l’Escola Infantil Mu-
nicipal segueixen amb la seua vo-
luntat de mobilitzar-se fins a as-
solir una solució que equipare la
seua situació a la dels pares que
han vist com els seus fills sí obte-

nen una plaça per al pròxim curs. 
L'Ajuntament de la Pobla de

Vallbona, per la seua banda, ha
oferit unes ajudes econòmiques a
les mares descontentes, però elles
reclamen un tracte d'igualtat pe-
ra a tots els pares. 

EL REPORTATGE DEL MES: L’ESCOLA INFANTIL DE LA POBLA DE VALLBONA

Se evita una muerte
en la carretera CV-35

La actuación de una patrulla
de la Policía Local de San Anto-
nio de Benagéber, en un acci-
dente que tuvo lugar el pasado
21 de junio en el kilómetro 14 de
la CV-35, supuso que una de las
personas implicadas en la coli-
sión que tuvo lugar lograra sal-
var la vida, gracias a la inter-
vención de uno de los agentes.

Se trata de una intervención
poco habitual, pero que sirve
para ilustrar el grado de prepa-
ración de unos agentes que
cumplen con su cometido con
profesionalidad, sin que siem-
pre vean reconocida como me-
recen su labor diaria. InfoTuria
analiza a fondo esta actuación
que tuvo un final feliz.

Clausura definitiva per 
al Càmping de Dugarref

L’Ajuntament de Llíria ho té
molt clar: la situación en la que es
troba el ‘Camping Aguas de Llíria,
SL’ no s’ajusta a la legalitat i, des-
prés de molts anys en els que se li
han donat moltes oportunitats als
propietaris d’esta empresa de fer
les pertinents rectificacions per
abastar la legalitat, s’ha arribat a
un punt en el que només es pot

fer una cosa: clausurar de forma
definitiva el camping i multar,
amb 100.000 euros, als propieta-
ris de l’empresa.

Per la seua banda, els residents
a la zona que s’han vist afectats
demanen a l’Ajuntament que
prenga les mesures necesaries
per que es legalize la seua  situa-
ció, però sense fer-los fora.

Es clausura  
l’Escola Taller 
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Vicent Betoret: “La nostra prioritat
es fomentar la contractació de gent”

Quina valoració que fa Vi-
cent Betoret de les últimes
eleccions europees?

Des de l'Agrupació Comarcal
del PP fem una lectura política
molt satisfactòria: hem guanyat
en 15 dels 16 pobles que formen
part de la comarca i, on no hem
guanyat, em pujat en nombre de
vots. Creiem que el missatge que
ens manen els electors és que po-
dem aspirar a governar allà on
encara no ho fem.

Com coordina la seua fun-
ció al capdavant de l'ajunta-
ment de Vilamarxant amb la
seua faceta política en les
Corts Valencianes? 

Abans de res vull deixar clar
que tant la meua labor al front de
l'ajuntament de Vilamarxant
com també el que faig a l'Agrupa-
ció Comarcal és fruit d'un treball
d'equip; en este últim cas, sem-
pre done les gràcies a Paco Tara-
zona i a Manolo Izquierdo, que
són president i secretari general
de l'executiva… és eixe treball en
equip el qual permet fixar i arri-
bar a els objectius marcats, coor-
dinar esforços i obtindre els mi-
llors resultats que es puga per als
nostres veïns. 

En l'últim cap de setmana
de juny s'ha organitzat la 2ª
edició de la Fira del Comerç
Local. Quina valoració fa? 

Després de l'èxit de la primera
edició, tant en participants com
en assistents, aquesta segona edi-
ció ha millorat les xifres registra-
des l'any passat, a pesar de la ma-

la conjuntura econòmica que tra-
vessem. L'objectiu que busquem
és estimular el consum dels pro-
ductes que s'ofereixen als comer-
ços de Vilamarxant, al mateix
temps que es reconeixen els mè-
tirs als empresaris i els emprene-
dors que estan multiplicant els
seus esforços per a eixir avant.

A InfoTuria hem donat co-
bertura a dues iniciatives es-
comeses últimament per a
reduir despeses i augmentar
ingressos: ens referim a la
renovació de les llums dels
semàfors i la implantació
d'una nova taxa per a les
companyies de telefonia

mòbil. Què li van a aportar
als veïns? 

La ensenyança popular diu que
“la fam aguditza l'enginy”. Apli-
cant-lo a la nostra situació a Vila-
marxant, en una època en la qual
els ingressos per tributs estan
sent menors que altres anys, hem
buscat alternatives per a poder
donar els millors serveis. En el te-
ma de les empreses de telefonia
mòbil hem adaptat unes orde-
nances municipals per a obtindre
uns ingressos extra, mentre que
amb el canvi de llums en els se-
màfors anem a aconseguir una
important reducció en el consum
energètic. 

Parle'ns de l'abast de les
ajudes nacionals (Pla E) i de
les autonòmiques (Pla Con-
fiança) a Vilamarxant. 

Dins del ‘Pla I’, d'ajudes esta-
tals, s'està remodelant la plaça de
l'Ajuntament amb la idea de do-
nar un espai més ampli als via-
nants. També estem edificant un
magatzem que servirà per a esta-
cionar els vehicles i els aperos
que pertanyen al consistori. En
tercer lloc s'han soterrat tres ba-
teries de contenidors que estan
situats en una zona propera al
nucli antic del municipi. Final-
ment, s'ha efectuat un treball de
podar i clarejar vegetació en una
zona de muntanya… és un treball
que potser no es veu, però és
molt necessari i ha permès que es
crearen diversos llocs de treball,
el que és una de les nostres prio-
ritats: rescolzar les polítiques que
fan contractar gent. 

Pel que fa al Pla Confiança, es-
tà previst edificar un Centre de
Formació que servirà precisa-
ment per a millorar la preparació
de les persones que es troben
aturats en l'actualitat: es comple-
mentaran els seus coneixements
i s'actualitzaran, perquè els resul-
te més senzill incorporar-se al
mercat laboral. A més, es va a mi-
llorar l'accés del futur pàrquing
de l'estació de metro, després de
duplicar el vial. 

Vicent Betoret, alcalde de Vilamarxant, durant l’entrevista a InfoTuria.
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Les circumstàncies han fet
que es retarde la nostra
reunió amb Vicente Beto-
ret: alcalde de Vilamarxant,
vocal de la Junta directiva
regional del PPCV, secreta-
ri general del PP en la pro-
víncia de València i mem-
bre, entre unes altres, de la
comissió d'Indústria, Co-
merç i Turisme. Accedeix a
atendre el requeriment de
InfoTuria en el seu despatx
i respon a les nostres pre-
guntes de forma pausada,
mentre desgrana les seues
propostes i anuncia els pro-
jectes que té en ment. Tam-
bé convida a tots els que ho
desitgen a passar les pròxi-
mes festes en la seua pobla-
ció, Vilamarxant. 

A Vilamarxant existeixen
actuacions que combinen
esport i formació: són els
casos dels recentment cele-
brats XXXV Jocs Esportius
Comarcals i el Campus Ger-
mans Albiol… 

Per a nosaltres és una prioriat
la inversió en educació i apostar
per l'esport com un complement
ideal per a la formació integral.
Hem invertit molt en una nova
Escola Infantil Municipal i anem
a concedir una llicència a una

guarderia concertada en la urba-
nització Monte Orquera. Hem
fet el Pavelló Multiusos, s’ha cli-
matitzat la Piscina Municipal,
s’ha instal·lat de gespa artificial
al camp de futbol… volem cons-
truir un gimnàs, amb una sala
d'usos múltiples i dues pistes de
pádel que, al costat de la cons-
trucció de dos frontons i un ca-
rrer destinat a jugar a galotxa
completaria l'oferta esportiva de
Vilamarxant. Per descomptat,
traure avant tant el Campus Ger-

mans Albiol com els Jocs Co-
marcals Esportius ha suposat
molt treball i dedicació, però la
satisfacció que s'obté després de
veure que s'han superat les ex-
pectatives fa que meresca la pe-
na… Vilamarxant és una pobla-
ció que aposta per l'esport,
celebrem campionats de kàrate,
tenim interès en la pesca, anem a
celebrar una gal·la d'Arts Mar-
ciales amb participació interna-
cional… En fi, molta oferta per
arribar a tota la gent.

“L’esport és un complement
perfecte per formar als joves”
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Les queixes de les mares de la Pobla
fan que l’Ajuntament oferisca ajudes

La postura que defensen les
mares que han vist com els seus
fills han quedat fora de les pla-
ces oferides per l’Escola Infantil
Municipal està prou allunyada
de la que defensa el consistori
dirigit per l'alcaldessa de la Po-
bla de Vallbona, Mari Carmen
Contelles. 

Estes mares reclamen una so-
lució que passe per que totes les
mares i pares de la població ob-
tinguen una mateixa resposta:
“Ni volem fer d'aquest tema un
assumpte polític ni busquem
que se li done educació gratuïta
als xiquets d'entre zero i tres
anys”, explica una de les mares.
“Però no pot ser que se'ns done
un tracte distint a unes mares
respecte a unes altres, pel sim-
ple fet que existisquen menys
membres en la nostra família
treballant. Això es diu discrimi-
nar, senzillament”, afegeix esta
mare. 

Des del consistori poblano,
òbviament, les coses es veuen
d'una altra manera. Se'ns expli-
ca que l'objectiu buscat és “con-
ciliar la vida laboral dels proge-
nitors amb la vida familiar” i
que, per això, s'ha prevalgut a

les famílies que tenen tant al pa-
re com a la mare treballant. A
l'equip de govern de la Pobla de
Vallbona s'entén que són estos
els pares que més necessiten
d'una plaça en un tram de l'edu-
cació “que no és obligatori”, as-
pecte en el qual s'insisteix. 

“Es imposible igualar la de-
manda en la oferta de places. No
podem absorvir totes les places
que es demanen ni podem afo-

nar la iniciativa privada”, expli-
ca l’alcaldessa. “Crec sincera-
ment que la resposta que hem
donat es bona per a les mares
dels xiquets de la Pobla”.

Les mares que s'estan mobilit-
zant es mostren indignades amb
els criteris establerts als ba-
rems: “Les famílies en les que el
pare i la mare que treballen po-
den permetre's pagar una plaça
en les guarderies concertades;

però en les famílies on només hi
ha una persona que aporta di-
ners és més difícil eixir enda-
vant”, explica una de les mares. 

Una altra d'elles afegeix visi-
blement molesta: “La idea que
hi ha baix en tot este assumpte
és: les mares, si no treballen,
que es dediquen a criar als seus
fills”. És a dir, es detecta una
idea de discriminació cap a la
dona, com persona apta només

per a atendre als seus fills i poc
capacitada per a accedir al mer-
cat laboral. “A mi em sembla
una absoluta falta de respecte
per a totes les dones”, sentència. 

Una altra d'elles creu que no
és cert que es pretenga conciliar
la vida laboral amb la familiar:
“Jo vull treballar, però no puc
accedir a un lloc de treball si no
tinc un lloc en el qual deixar al
meu fill. Crec que es prou fàcil
d’entendre, no?”. 

Discriminació econòmica 
Des del consistori s'ha oferit

a les mares un xec per valor de
50 euros, que s’entregarà a ca-
da mare que inscriga al seu fill
en alguna de les guarderies
concertades que es troben a la
Pobla. Este xec se li dóna cada
mes i s'uneix a les ajudes que ja
ofereix la Conselleria d'Educa-
ció.

A més, l'equip de govern diri-
git per l'alcaldessa està nego-
ciant amb les guarderies situa-
ves a la Pobla perquè oferisquen
els seus serveis en canvi d'uns
100 euros al mes. “Amb esta
mesura, el cost mensual és molt
similar al de l’Escola Infantil
Municipal”, explica Mari Car-
men Contelles. 

Les mares no están d’acord:
“A l’Escola Infantil Municipal es
paguen 35 euros de matricula.
Els xiquets que s'inscriuen en el
curs de 0 a 1 any paguen una
mensualitat de 51 euros; els de 1
any a 2, paguen 31 euros al mes;
i els de 2 a 3 anys, 19 euros”, re-
lata. “Molt bé, però algunes de
les escoles concertades de la Po-
bla es paguen 140 euros al mes,
encara que se'ns diu que només
pagarem 100. Però també s'ha
de pagar 150 euros de matricula
i 220 per material. Això suposa
una diferència de 240 euros res-
pecte a l’Escola Infantil Munici-
pal”. 

L'acord, com dèiem abans,
pareix llunyà i les postures no
sembla que es vagen a acostar.

Imatge de la reunió que van mantindre membres de l’Ajuntament de la Pobla amb algunes mares.

La situació a la Pobla de
Vallbona, pel que fa a la po-
lèmica sorgida amb les pla-
ces adjudicades de cara al
pròxim curs a l’Escola Infan-
til Municipal, segueix gene-
rant controvèrsia. Després
que el consistori poblano
aplicara els barems que han
permès a més de 170 xiquets
d'entre zero i tres anys ob-
tindre una plaça per al prò-
xim curs, un grup de mares
d'altres 107 alumnes que ha
quedat fora de les places
ofertades s'ha unit per a ex-
pressar el seu descontent i
exigir alguna solució per a la
seua situació. El govern local
diu que han oferit una solu-
ció “de futur” i que s’ha ac-
tuat ràpidament.

L'alcaldessa de la Pobla de
Vallbona, Mari Carmen Conte-
lles, ha manifestat respecte a
aquest assumpte que l’Escola
Infantil Municipal dóna servei
“a més de 170 xiquets d'entre 0  i
3 anys”, cosa que la converteix
“en la que ofereix més places per
habitant a tota la Comunitat Va-
lenciana”. 

Contelles insisteix en que nin-
guna altra població de la Comu-
nitat es conta amb ajudes con les
que s’estàn proposant a aquesta

situació: “Hem arribat amb
acords amb altres guarderies i
hem oferit un xec de 50 euros al
mes. La capacitat econòmica de
l’Ajuntament no és il·limitada”,
conclou la dirigent popular.

Els pares i mares que tenen els
seus fills fora de les places que
donen accés a l’Escola Infantil
Municipal ho veuen d'una ma-
nera distinta, i no veuen clara la
l’aplicació de la solució rebuda:
“Vas a les guarderies i et volen
fer creure que no saben res de

les ajudes econòmiques i et
diuen: tu apunta't i ja traurem
comptes després”, explica un
pare. I afig: “A més, ara resulta
que volen obligar-te que deixes
al xiquet en el menjador, amb el
que has de pagar més diners. És
una burla, és una broma de mal
gust. El que guanyes per una
banda ho perds per una altra”. 

L’alcaldessa creu que la res-
posta oferida ha sigut ben rebu-
da per la gent: “Moltes mares
m’ho han dit”, ens assegura.

Ajudes econòmiques i acords
amb guarderíes concertades
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El Ayuntamiento de Llíria ha
anunciado que va a renovar el
alumbrado de la zona de Cen-
sals. La situación de algunas
de las farolas ubicadas en esta
zona (existen unas cuantas que
no funcional y otras presentan
desperfectos) ha motivado que
el consistorio edetano tome es-
ta resolución.

Esta actuación, además, lle-
ga con la voluntad de mejorar
la eficiencia de las farolas ac-
tuales y de reducir el impacto
medioambiental: las actuales
farolas son de bajo rendi-
miento y producen contami-
nación lumínica, mientras
que las que se van a instalar
ahora son de menor consumo
y poseen un mayor rendi-
miento, pues poseen una ‘vida
útil’ más larga. Además, se va
a aprovechar esta actuación
para reubicar algunas colum-
nas de alumbrado, con la in-
tención de mejorar la eficien-
cia energética en este ámbito.

La inversión total destinada
a este proyecto es de 240.00
euros, de los que 180.000 son
invertidos por la Diputación
de Valencia, a través del Plan
de Actuaciones Programadas
(PAP 2009), de competencia
municipal.

El alcalde de la población ha
manifestado que estas obras
complementan a otras que se
han acometido “en el casco
urbano de nuestra ciudad” y
que forman parte “de un Plan
de Ahorro Energético Local
que ha sido impulsado por es-
ta corporación”.

Además, Izquierdo ha expli-
cado que el consitorio edeta-
no pretende “mejorar el nivel
lumínico del municipio, a la
vez que ahorramos consumo
energético y contaminamos
un poco menos”. El alcalde de
Llíria anuncia su voluntar de
seguir adoptando medidas
que incidan en este compro-
miso.

La zona de Censals
mejora su alumbrado
La zona de Censals va a
contar con un nuevo alum-
brado público, según ha
podido saber InfoTuria. El
consistorio edetano ha
manifestado su voluntad
de renovar las farolas ac-
tuales por otras más efi-
cientes. La inversión total

en esta actuación asciende
a 240.000 euros. Según el
alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, esta actuación
forma parte de otras ya
acometidas dentro de un
“Plan de Ahorro Energéti-
co Local iniciado ya en el
casco urbano”.

Les obres a l’Auditori de
la Unió Musical, a debat

En qualsevol cas, Manuel Iz-
quierdo ha volgut restar relle-
vància a les reunions que té pre-
vist mantenir amb els represen-
tants de la junta Directiva i amb
els del grup de socis que critica
el possible enderrocament del
Teatre-Auditori de la Unió Mu-
sical de Llíria.  

“Nosaltres no anem a fer altra
cosa que intentar acostar postu-
res, ja que és una decisió que ha
de prendre's des de dins d'esta
entitat i l'Ajuntament no pot in-
terferir en la seua autonomia”,

explica l'alcalde edetà. 
Quan se li pregunta per l'in-

forme elaborat pel CVC, en el
qual s'insta que s'arribe a un
acord i assenyala a l'Ajuntament
local com ens ideal per a arribar
a un consens, Izquierdo es mos-
tra caut i, per això, vol deixar
clara la seua postura: “Tenim
una voluntat d'ajudar en aquest
assumpte, però volem recordar
que els informes que elabora no
són vinculants, ja que és un òr-
gan consultiu”, mentre que l'in-
forme rebut des de la Conselle-

ria de Patromoni “si és necessa-
ri per a escometre les obres i ha
sigut favorable a estes es du-
guen a terme”. 

Postura d'Iniciativa 
El portaveu de la formació

Iniciativa per Llíria, Paco Gar-
cía, ha manifestat referent a ai-
xò que l'alcalde podria forçar un
acord entre les parts per a evitar
l’enderroc d'este Teatre-Audito-
ri, extrem que ha estat negat de
forma reiterada pel màxim diri-
gent popular de Llíria. 

Entrada a la seu de la Unió Musical de Llíria.

Al si de la Unió Musical de
Llíria s'han instal·lat dos
postures respecte a com es
deu procedir en les obres
que afecten al Teatre-Audi-
tori: d'una banda es troba la
Junta Directiva, que defen-
sa l'enderrocament d'esta
part de l'estructura; d'altra
banda es troba a un grup de
socis que no veu amb bons
ulls aquesta actuació. La in-
tervenció del Consell Valen-
cià de Cultura (CVC) i les pe-
ticions de les parts enfron-
tades han motivat que el
consistori de Llíria, en la
persona de l'alcalde, Ma-
nuel Izquierdo, actue com
mediador entre les parts.

L’Ajuntament edetà clausura 
el càmping situat a Dugarref

“L'Ajuntament ha intentat aju-
dar als veïns i, després de reunir-
nos amb alguns d'ells, els hem
explicat que l'única solució pas-
sa per que consellería emeta una
Declaració d'Interès Comunitari
(DIC) a favor d'este càmping”,
explica l'alcalde de Llíria, Ma-
nuel Izquierdo: “Però no arriba
perquè l'empresa no vol complir
amb els requisits que se li exigei-

xen”, afig. Un d'ells es refereix als
accessos, que haurien de ser mi-
llorats. 

En una reunió que va mantin-
dre InfoTuria poc abans de tan-
car esta edició, li preguntarem a
l'alcalde si deixar que els resi-
dents en el camping paguen una
sèrie de tributs no pot conside-
rar-se una manera de ‘legitimar’
la validesa d'aquest negoci: a açò

replica que “són més baixos que
els que paguen els residents en
xalets”, el que no justifica la de-
mora del consistori (i la inacció
dels anteriors) a l'hora de fer que
es complisquen les denúncies
que se'ns diu que s'han acumulat
als últims anys.

Una de les residents al cam-
ping  té una visió molt diferent, i
creu que hi han interessos polí-

tics en esta actuació del consisto-
ri: “Ací mai hi ha hagut queixes,
fins que fa poc es van asfaltar uns
camins que hi ha poc abans d'a-
rribar al camping, en una urba-
nització que està ací al costat… i
en la qual, curiosament, viu la re-
gidora d'Urbanisme. Des d'ales-
hores, tot són problemes”. Amb
els propietaris del camping, per
cert, no hem pogut parlar.

Entrada al ‘Càmping Aguas de Llíria, SL’.

Un dels temes que major se-
guiment ha tingut a InfoTu-
ria ha sigut la decisió que ha
pres l'Ajuntament de Llíria
de clausurar el ‘Càmping
Aguas de Llíria’, situat en la
zona de Dugarref i que, du-
rant lustres, ha sigut el lloc
d’esplai i vacances de mol-
tes famílies. El camping, se-
gons el govern local, mai ha
tingut un permís d'activitat
i per això la decisió de tan-
car aquest negoci i multar
amb 100.000 euros als pro-
pietaris està fonamentada
en la incapacitat d’estos per
a arreglar la situació ilegal
de l’empresa. Els residents
demanen que s’arribe a un
acord que els permeta se-
guir a la zona.

290.000 €
per millorar
el Camí del
Cabeçó Roig

Diputació de València i
Ajuntament de Llíria han
arribat a un acord per em-
prar  290.000 euros en unes
obres d'acondicionament del
Camí del Cabeçó Roig (CV-
3380), en el tram comprès
entre la carretera de Alcublas
i el Camí dels Frares.

El tram en qüestió pertany
actualment a l'administració
provincial però, quan acaben
les obres, passarà a ser de de
titularitat edetana. La Dipu-
tació de València finançarà
l’actuació amb 290.541 eu-
ros. 

Manuel Izquierdo alcalde
de Llíria, ha afegit al respecte
que la Diputació va construir,
fa un any, la glorieta situada
en la intersecció de la carre-
tera de Llíria a Alcublas, que
dóna accés al Camí del Cabe-
çó Roig.

Segons Izquierdo, les obres
“són molt necessàries, ja que
el camí es troba en molt mal
estat” i ha assenyalat que
amb esta actuació “millorarà
la seguretat de tots els usua-
ris, tant els quals accedeixen
a camps com els quals viuen
en zones residencials”. 
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El Sant Jaume
Pelegrí de Joan
Rexach regresa
a La Pobla

La Casa de la Cultura de la
Pobla de Vallbona acogió la
presentación de la restaura-
ción de la mesa gótica de San-
to Jaume Peregrí, obra del ar-
tista Joan Reixach que ha sido
rehabilitada por el Instituto
Valenciano de Conservación y
Restauración de Bienes Cul-
turales (IVACOR). 

El acto contó con la presen-
cia de la consejera de Cultura
y Deporte, Trinidad Miró, y la
alcaldesa de la Pobla de Vall-
bona, Mari Carmen Contelles.
La consejera explicó de la
obra restaurada  que es “un
ejemplo de un momento his-
tórico en el que nuestra cultu-
ra formaba parte del conjunto
de creadores más importante
de Europa”. 

Por su parte, Contelles cali-
ficó la jornada como “un día
muy importante para la Pue-
bla, porque vuelve a casa un
tesoro cultural y patrimonial”
de la población. 

La directora gerente del
IVACOR, Carmen Pérez, ex-
plicó que el trabajo ha sido
muy complicado, ya que el es-
tado de conservación de la
obra era muy deficiente. 

El consistori pren mesures per
“creixer sense pujar impostos”

L'alcaldessa de la Pobla de Vall-
bona, Mari Carmen Contelles,
s'ha compromès a seguir prestant
els serveis que es venien oferint
sense que això supose una puja-
da d'impostos: “Altres consistoris
modifiquen la seua pressió fiscal
sobre els seus habitants, però no-
saltres no ho farem. A més, anem
a oferir els mateixos serveis i
mantindrem els llocs de treball”.

Açò implica que es van a haver
d'aplicar una sèrie de mesures
que permeten reduir al màxim les
despeses corrents. 

“A la nostra població es gasten
472.000 euros a l'any en electri-
citat. Ara anem a instal·lar reduc-
tors de flux que, encara que en un
primer moment exigeixen un
desembors, ens ajudaran a estal-
viar aproximadament un 30% de

consum”, explica l'alcaldessa. Es-
ta és una de les mesures que es
van a adoptar per a controlar les
despeses. 

Pagament compartit 
Encara que la primera edil ha

manifestat que no es van a pujar
els impostos, sí admet que es va a
haver de compartir el pagament
del transport escolar: fins a la da-

ta prendre l'autobús no suposava
cap cost, però a partir d'ara els pa-
res dels alumnes haurien de pa-
gar “una quantitat simbòlica”, se-
gons explica Contelles. 

“Els pares d’un estudiant que fa
quatre viatges al dia pagaràn 1 eu-
ro al dia; això no és molt, pense
jo, però ens ajudará a rebaixar els
cost, que fins ara pujaba fins uns
375.ooo euros a l’any”, conclou. 

Mari Carmen Contelles, alcaldessa de la Pobla de Vallbona, al seu despatx a l’Ajuntament.

L'alcaldessa de La Pobla de
Vallbona s'ha reunit amb In-
foTuria para realitzar un di-
buix de la situació política i
econòmica en la qual es tro-
ba la població. La dirigent
popular ha explicat que l'ac-
tual context de crisi “els in-
gressos, igual que en la resta
de corporacions locals, han
estat inferiors als esperats”
però no per això vol deixar
de prestar serveis bàsics. La
idea que defensa és seguir
creixent “sense pujar els im-
postos”. De la mateixa ma-
nera, no vol que l'actual con-
text de crisi es traduïsca en
acomiadaments: “Anem a
intentar mantindre a tots els
empleats als seus llocs de
treball”. 

Signat un compromís per 
ajudar als més necessitats

El consitori de la Pobla de
Vallbona, l'associació benèfica
Cáritas i l'ONG Banc d'Aliments
de València han acordat coordi-
nar els seus esforços a  l'hora
d'oferir aliments a més de 300
famílies que no podencobrir les
seues necessitats bàsiques en
alimentació. 

Gràcies a este acord, les tres
entitats intercanviaran dades i
informació sobre totes les perso-
nes que acudeixen buscant aju-
des i aliments bàsics per a poder
subsistir, amb la qual cosa es po-

drà controlar de manera coordi-
nada a totes les famílies, opti-
mitzant els recursos i realitzant
un repartiment que permeta co-
brir totes les necessitats. 

La regidoria de Serveis Socials
assumirà un grup de famílies, el
Banc d'Aliments assumirà un al-
tre i les dos associacions de Cári-
tas pertanyents a les dos parrò-
quies de la Pobla la resta, tot dins
de la normativa que regula la
protecció de dades. 

Són més de 300 famílies, unes
1.500 persones, les que seran

ateses per estes tres entitats.

Ajudes personalitzades 
El regidor de Serveis Socials,

José María Romero, ha explicat
que “depenent de la renda de
cada sol·licitant es destinarà un
tipus d'ajuda: hi ha persones
que, pels seus ingressos, neces-
siten les ajudes econòmiques de
l'Ajuntament; i unes altres tenen
ingressos, però que per l'elevat
cost de la seua hipoteca necessi-
ta aliments. Tot es coordinarà
per a optimitzar els recursos.” 

Un acord signat per l’Ajun-
tament de la Pobla de Vall-
bona, l’ONG Banc d’Ali-
ments de València i l’asso-
ciació benèfica Cáritas ser-
virà per coordinar esforços
en la tasca de procurar-li
aliments a més de 300 famí-
lies. L'alcaldessa de la Pobla
de Vallbona, Mari Carmen
Contelles, ha destacat que
“l'objectiu és que absoluta-
ment cap veí de la Pobla pa-
sse necessitat” mentre que
a Jaume Serra, president
del Banc d'Aliments de Va-
lència, ha destacat l’impor-
tància de que els consistoris
“ajuden als més necessitats
en l’actual temps de crisi”. Moment en que es va signar l’arcord.



El ‘Pla E’ inverteix 940.000
euros en l'avinguda de la Pau 

L'Ajuntament va anunciar el
passat dia 9 l'inici de les obres
de repavimentació de l'avingu-
da de la Pau, que van a afectar a
les vies que es situen des del ca-
rrer Cronista Cerveró fins al ca-
rrer Ausiàs March. Estes obres
s'iniciaren el dia 9 de juny i es
preveu que finalitzen abans del
31 de desembre. 

Les obres formen part del
Fons Estatal d'Inversió Local,
impulsat pel govern central

d’Espanya, i conten amb una
dotació  pressupostària total de
941.385,34 euros. 

Els treballs serviran per a em-
prar a 15 persones i consistiran
en la construcció d'una nova
xarxa de pluvials, voreres més
àmplies, renovació de mobiliari
urbà, empedrat de la calçada
amb espais fitats per a aparca-
ments als dos costats i l'adequa-
ció de la calçada per a un sol
sentit de circulació. 

Els treballs s'executaran per
trams, amb l'objectiu de mini-
mitzar les molèsties a veïns i co-
merciants. El primer tram afec-
tarà des de la carrer Ausiàs
March fins al carrer Blasco Ibá-
ñez i finalitzarà al setembre. Les
obres continuaran fins a arribar
a l'encreuament amb el carrer
Cronista Cerveró. 

El mercat ambulant de Riba-
roja de Túria, que es munta set-
manalment cada dilluns, man-

tindrà el seu emplaçament habi-
tual de l'avinguda de la Pau, lle-
vat de els llocs afectats per les
obres (que es desplaçaran pro-
visionalment al carrer Fernando
el Católico). 

Una vegada conclòs el primer
tram de les obres que s'estan
efectuant entre el carrer Ausiàs
March i l'avinguda Blasco Ibá-
ñez, els comerciants ocuparan
de nou les seues desocupades
d'origen. 

Imatge de les obres que s'estan executant a l'avinguda de la Pau, a Riba-roja de Túria. 

L'Ajuntament de Riba-roja
de Túria ha iniciat unes
obres, que formen part del
Fons Estatal d'Inversió Lo-
cal i que van a destinar
941.385,34 euros en la re-
pavimentació de l'avingu-
da de la Pau. En estes
obres es van a emprar un
total de 15 persones, que
s'encarregaran de realitzar
una nova xarxa de pluvials,
renovar el material urbà i
millorar l'espai destinat
tant a aparcar com a la cir-
culació de vehicles. Les
obres afectaran, de forma
provisional, al mercat am-
bulant local. 

Un detenido
por intentar
estafar al
Ayuntamiento

El pasado mes, la Guardia
Civil tuvo conocimiento, a
través de la Policía Local de
la localidad de Riba-Roja, de
que una persona pretendía
cobrar 80.000 euros por la
gestión realizada en una
parcelación de terrenos, uti-
lizando para ello una identi-
dad falsa. 

Por este motivo se esta-
bleció un dispositivo de ser-
vicio, integrado por la Guar-
dia Civil y la Policía Local de
Riba-roja, con la finalidad
de investigar estos hechos
presuntamente delictivos. 

El detenido utilizó la iden-
tidad de otra persona para
cobrar 80.000 euros del
Ayuntamiento. Varios miem-
bros de este mismo se perca-
taron del intento de fraude y
lo puso en conocimiento de
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad.

De este modo, este ciuda-
dano va a pasar a disposi-
ción judicial por haber incu-
rrido presuntamente en los
delitos de usurpación de es-
tado civil, falsedad en docu-
mento público y delito de
estafa en grado de tentativa.
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Un detingut en Riba-roja
per venda de drogues 

La Guàrdia Civil va efectuar,
el dijous 11, un total de tres
operacions conjuntes que es
van saldar l'amb la detenció de
8 persones (dues d'elles dones)
que han sigut acusades de tràfic
i venda de drogues. 

Entre les persones detingu-
des en aquesta operació es tro-
ba una que residia en la locali-
tat de Riba-roja de Túria.
Després de la detenció, es van
decomissar drogues i i va tro-
bar una suma de diners supe-
rior als 10.000 euros. 

Segons informen fonts de la
benemèrita, unes investiga-
cions iniciades fa diverses set-
manes van permetre esbrinar
que existia un grup de persones
que es dedicava a vendre dro-
gue en diversos punts de la pro-
víncia de València. 

Després d'efectuar les inves-
tigacions pertinents, es va pro-
cedir a ocupar els habitatges en
les quals residien les persones
que estaven sent investigades i
a detenir-les per a posar-les a
disposició judicial. 

Els registres es van efectuar
en domicilis situats a València,
Riba-roja de Túria, Carlet i
Sueca. Dels huit detinguts un
residia en Riba-roja. 

Als registres practicats en els
habitatges s'ha trobat 9,350 kgs
d'haixix, 1 kg de marihuana, di-
verses quantitats de cocaïna i
substàncies de tall, balances de
precisió i útils per a l'elaboració
de les dosis, així com 10.400
euros en efectiu: d'ells, 6.575
ho eres en moneda de distint
valor. 

Una operació duta a terme
per diversos efectius de la
Guàrdia Civil, que va es ac-
tuar de forma conjunta en
tres operacions, ha aconse-
guit efectuar un total de
vuit detencions (sis barons
i dues dones) que van a ser
acusades per tràfic i venda
de drogues. Un dels indivi-
dus que van ser detinguts
en esta operació residia en
la localitat de Riba-roja de
Túria. A més, aquesta ope-
ració es va saldar amb el
decomís de més de 9 kg. d'-
haixix, 1 kg. de marihuana,
diverses quantitats de co-
caïna i útils per a elaborar
dosis. 

La Banda Música de Riba-
roja de Túria va viure una jor-
nada de reconeixement en
l'Auditori Municipal, després
d'haver estat premiada re-
centment en el XXXIII Certa-
men Provincial de Bandes de
Música de la Diputació de Va-
lència. Els guardons obtin-
guts van ser un primer premi
i un esment especial. 

El director de la Unión Mu-
sical de Riba-roja, José Pas-
cual Arnau, manifestava
abans que s'iniciara la seua
participació en aquest certa-
men que el premi que més
desitjava obtenir “era el nivell
musical que s'adquireix al
participar en aquest tipus de
trobades musicals” i admet
que no imaginava que anaren
a assolir el primer premi i
l'esment d'honor. 

Les autoritats locals van vo-
ler abrigallar a la Banda de
Música de Riba-roja de Túria

i, per això, van voler partici-
par en els actes que van tenir
lloc: l'alcalde, Francisco Tara-
zona, va fer lliurament de l'es-
cut de plata de l'Ajuntament
de Riba-roja al president de la
corporació musical, Miguel
Moreno i també a José Pas-
cual Arnau, director de la
banda. 

També se'ls va fer lliura-
ment als dos d'un xec de
20.000 euros, en concepte de
subvenció per la promoció
cultural i musical de la pobla-
ció. 

La Banda Unió Musical de
Riba-roja de Túria del Turia
va rebre un merescut reco-
neixement en l'Auditori Mu-
nicipal pel primer premi i es-
ment d'honor obtingut el
passat 31 de maig en el
XXXIII Certamen Provincial
de Bandes de Música de la
Diputació de València en el
Palau de la Música. 

La Banda de Música de Ri-
ba-roja de Túria va veure
recompensat recentment
el seu esforç i dedicació
amb un primer premi i un
esment d'honor al XXXIII
Certamen Provincial de
Bandes de Música celebrat
al Palau de la Música de
València. És per això que

el consistori de Riba-roja
ha volgut rendir-li un emo-
tiu homenatge als compo-
nents d'esta agrupació mu-
sical en un sobri i solemne
acte, que es va celebraa a
l'Auditori municipal, on
se'ls va fer lliurament d'u-
na subvenció de 20.000
euros. 

Es fa un homenatge 
a la Banda de Música 

Un agent de la Guàrdia Civil mostra material intervingut. 
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Música, ball,
jocs, moda 
i diversió a la 
‘II Fira Local’

Bétera llueix les seues millors
gal·les a ‘la II Fira del Comerç’ 

La ciutat de Bétera va mostar el
rovell dels seus negocis locals en
la segona edició de ‘la seua Fira
del Comerç’ local. Un total de 60
empreses han estat presents en
els diferents actes que s'han suc-
ceït entre els dies 26, 27 i 28 de
juny en la Albereda. 

Tendes de mobles, establi-
ments d'alimentació de tot tipus,
sector de l'automoció, una àm-
plia varietat de representants de
l'hostaleria, tendes de moda i
calçat... i molts més negocis lo-
cals van estar presents en distin-
tes casetes en les quals van expo-
sar els seus productes, van pre-
sentar les últimes novetats arri-
bades a cada sector i van donar a
conèixer les ofertes que esperen
captar l'interès del consumidor
local. 

En l'acte d'inauguració, que va
tindre lloc en la vesprada del di-
vendres 26, va participar l'alcal-
de de Bétera, José Manuel Aloy;
la Directora General de Comerç,
Silvia Ordiñaga; el president de
l'Associació de Comerciants de
Bétera (ACB), Toni Escribá; i
Elia Verdevio, regidora de Co-
merç de Bétera. 

José Manuel Aloy va agrair la
presència de les autoritats i va
donar les gràcies a tots els pre-
sents, fent esment especial a tots
els comerços que estaven parti-
cipant a la fira: “Hem superat les
xifres registrades l'any passat i
esperem que l'any que ve obtin-
guem un èxit encara major al
d'enguany”. 

Silvia Ordiñaga es va referir a
la necessitat que els consumi-

dors “compren en els comerços
d'esta zona, ja que destaquen
tant per la seua qualitat com pel
seu preu”. 

Toni Escribá va definir esta fi-
ra com “la mostra del millor que
sabem fer els comerços de Béte-
ra: estar prop dels nostres clients,
donant-los qualitat i servei ”. 

Elia Verdevio va donar les
gràcies a tots els regidors del
consistori, incloent als de l'opo-
sició, per la seua involucració en
este treball de promoció del co-
merç de Bétera del que va des-
tacar la la “alegria dels seus co-
merciants i la qualitat dels seus
productes”. 

L'alcalde de Bétera, José Manuel Aloy, al costat d'altres autoritats presents en l'acte. 

La segona edició de la ‘Fira
del Comerç de Bétera’ no no-
més va ser una magnífica opor-
tunitat per a comprovar el dina-
misme de la xicoteta i mitjana
empresa d'aquesta població.
També va ser una ocasió idònia
per a aconseguir que els veïns
de Bétera recorregueren els dis-
tints stands i, entre compra i
compra, va haver temps per a
pasar una ratet entretés en el
qual tots van poder passar una
jornada d'entreteniment. 

El dissabte 26 s’inicià amb
una dansa regional, que va ser
executada per membres de la
Falla Gran Via de l’Est. Poste-
riorment va haver una sessió
musical, tallers infantils, visites
turístiques guiades, xarrades
re- ferides a la psicologia cani-
na, una presentació del sistema
operatiu ‘Windows 7’, tallers de
relaxació, una pasarel·la de mo-
da i degustació de còctels. 

El diumenge 28 va clarejar
amb més tallers infantils i no-
ves visites turístiques guiades,
jocs en distintes videoconsoles
i també va haver exhibicions
d'instruments musicals llatins. 

Ha sigut, en definitiva, un cap
de setmana en el qual s'ha ba-
rrejat l'oci i els negocis; en el
qual s'ha unit la diversió amb la
informació; i en el qual, per da-
munt de tot, s'ha pogut donar a
conèixer la població de Bétera,
mentre els habitants d'esta lo-
calitat aprofitaven per a disfru-
tar d'unes hores en ha sigut
possible deixar arrere les preo-
cupacions del dia a dia en l'ac-
tual crisi. 

Els estaments polítics i co-
mercials de Bétera han unit
les seues forces per a com-
batre a l'actual crisi amb
il·lusió i optimisme. La vo-
luntat d'és superar les difi-
cultats econòmiques actuals
i l'objectiu és poder mantin-
dre la confiança dels consu-
midors, al mateix temps
que es lluita per captar l'in-
terès d'altres nous. La ‘II Fi-
ra de Bétera’ va superar les
millors expectatives i va
despertar la curiositat dels
veïns de la població, així
com també la de residents
en altres localitats: tots van
acudir a l’Albereda, per a
disfrutar de la barreja lúdi-
ca que acompanyava a la
promoció del comerç local. 

El programa ‘La Dipu te
Beca’ da 21 plazas a Bétera

El Ayuntamiento de Bétera ha
hecho público el listado de las per-
sonas que han logrado su plaza
dentro del programa de prácticas
subvencionado por la Diputación,
‘La Dipu te Beca’. En total han si-
do 21 los estudiantes universita-
rios y de FP que van a acceder a las

prácticas formativas en el consis-
torio de Bétera. Las plazas asigna-
das a estos 21 estudiantes abarcan
muchas áreas, como secretaría,
servicios sociales, intervención,
gestión tributaria, personal, etc. 

El programa ‘La Dipu de Beca’
pretende mejorar la preparación

práctica de los jóvenes estudiantes
valencianos, a través de una serie
de becas en las que pueden acce-
der a puestos de trabajo de forma
temporal (en este caso, en los me-
ses de julio, agosto y septiembre)
con un sueldo de 600 euros men-
suales.

Estudiantes de Bétera integrados en el programa ‘La Dipu te Beca’.

‘La Dipu te Beca’ es el cu-
rioso nombre que recibe
una interesante iniciativa
de la Diputación de Valen-
cia, que consiste en contra-
tar a estudiantes universi-
tarios y de FP para que
ocupen plazas dentro de
las administraciones loca-
les, durante el verano (me-
ses de julio, agosto y sep-
tiembre). De este modo, los
jóvenes mejoran su prepa-
ración práctica mientras
obtienen un sueldo de 600
euros al mes.

El consistori de Bétera ha
elaborat una oferta musical
molt interessant per a les nits
de juliol en esta població. Es
tracta d'una poc convencional
barreja de música de càmera i
jazz. 

En el primer grup hi ha tres
concerts programats: un de
soprano i piano (dia 4), altre
de flautes i clau (el dia 11) i un
últim de solistes de l'orquestra
de València (dia 18). Tots ells
tindran lloc en el pati del Cas-
tell de Bétera, a les 22:45 ho-
res. 

Pel que fa a la proposta de
música jazz, cal recordar que
es deu al fet que enguany se

celebra la IX edició de la ‘Mos-
tra de Jazz de Bétera’, que en
el 2009 conta amb un cartell
realment interessant: ‘Ricardo
Belda Quartet’ actua el dia 24,
‘Wendell Brunious Quartet’ ho
farà el dia 25 i es clausurarà el
cicle amb l'actuació de la ‘En-
jazzats Big Band & Mike
McKoy’. 

Totes estes interpretacions
de música jazz tindran lloc en
el Poliesportiu Municipal de
Bétera i començaran a les
22:45 hores. 

Els amants de la bona músi-
ca no tenen excusa, ja que les
propostes són variades i de
qualitat. 

Bétera aposta pel Jazz
i els concerts al Castell
L'Ajuntament de Bétera
ha preparat un cicle de
concerts en el pati del Cas-
tell de Bétera, dins d'un ci-
cle de música de càmera i,
de la mateixa manera,
també va a oferir la possi-

bilitat d'assistir a diverses
actuacions de grups de
jazz, que van a participar
en la ‘IX Mostra’ que se ce-
lebra a Bétera. Sens dubte,
el mes de juliol va a tindre
ritme a esta ciutat. 
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La gestión económica
enfrenta al gobierno y PP

El PP de l’Eliana critica la ges-
tión de los dirigentes de este con-
sistorio, denuncia sus continuas
subidas de impuestos y acaba so-
licitando la dimisión del alcalde
de la localidad, José María Ángel.
Además, los dirigentes populares
de l’Eliana denuncian a la coali-
ción que gobierna la población
(PSOE-PSOE y IU) de haber gas-
tado 1.603.001 euros “sin que es-
te importe tenga ninguna consig-
nación presupuestaria ni haya
sido previsto”. 

Además, critican que este dis-
pendio no se haya destinado a
ofrecer una mejor asistencia so-
cial ni a realizar obras o inversio-
nes en la localidad, sino que se ha
empleado en “comiditas y cenas
con amigotes, publicidad en me-
dios y marketing”. Según denun-
cian los populares, los gastos en
“cenitas y relaciones sociales” as-
cienden a más de 300.000 euros.

Así, los miembros del PP de l’E-
liana solicitan la dimisión del al-
calde, a quien censuran también

por sus continuas subidas de los
tributos: según apuntan, el Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI)
es el más alto de la comarca, y va
a registrar un nuevo aumento (en
este caso, del 7%).

Respuesta del gobierno
Desde el consistorio elianero se

le ha explicado a InfoTuria que lo
que pretende el Ayuntamiento es
solicitar un préstamo para finan-
ciar los gastos corrientes sin cré-
dito y alcanzar un equilibrio fi-
nanciero en 2014.  

Para acceder al crédito se de-
ben elaborar dos planes: uno eco-
nómico-financiero (2010-2012) y
otro de saneamiento (2010-
2014). Según se nos ha confirma-
do desde el conssitorio, el Ayun-
tamiento de l’Eliana va a poner en
marcha ambos planes “sin tener
que aumentar la presión fiscal ni
disminuir las inversiones en áre-
as como servicios sociales, educa-
ción o seguridad ciudadana” sino
“recortes en el gasto corriente, co-

mo son fiestas, protocolo, publi-
caciones, gasto en correos, móvi-
les, etc”. También se alega que del
1.600.000 euros reconocidos ex-
trajudicialmente “los que corres-
ponden a protocolo son 300.000
euros ”. El resto son “gastos de
servicios municipales e infraes-
tructuras que repercuten directa-
mente en el vecino”. Esto lo ilus-
tran del siguiente modo: “Se han
hecho 100.000 metros cuadrados
de nuevas zonas verdes, 10 km.
de calles nuevas, 8 edificios pú-
blicos y 7 infraestructuras depor-
tivas”.

Por último, niegan que el IBI
“lleve tres años subiendo” y tam-
poco consideran cierto que se va-
ya a subir esta tasa en un 7%. Se
va a proceder a producir una ac-
tualización catastral del 7% y una
actualización de tasas, como la
del polideportivo municipal, que
será subvencionada sólo para los
empadronados y no para todo el
público, como viene efectuándose
hasta ahora.

Ataques y contra-ataques
en el Ayuntamiento de l’E-
liana, en el que el PP criti-
ca la gestión del actual
equipo de gobierno (for-
mado por PSPV-PSOE y
IU) y éste se difiende de es-

tas acusaciones y da su
propia versión de la actual
situación del consistorio
elianero. El PP eleva el ni-
vel de las críticas hasta so-
licitar la dimisión del al-
calde, José María Ángel,

mientras que desde el go-
bierno local se hace un ba-
lance favorable de la ges-
tión y se replica a cada una
de las acusaciones con da-
tos y sin entrar a fondo en
los reproches opositores.

Presentada la nova web 
de l’Ajuntament de l’Eliana

El passat dia 17 va ser presen-
tada la nova web de l'Ajunta-
ment de l’Eliana. L'acte va tindre
lloc en el Saló de Sessions de l'A-
juntament de la localitat i va ser-
vir per a donar a conèixer els cri-
teris que s'han seguit per a fer
d'aquesta nova web una realitat. 

En primer lloc va prendre la
paraula l'alcalde, José María Án-
gel, qui va exposar la voluntat de

canviar el disseny de la web com
un compromís del consistori
elianero amb les noves tecnolo-
gies: “La nostra voluntat és faci-
litar al ciutadà les gestions quoti-
dianes i ara serà més senzill
efectuar-les a través d'internet”,
va explicar l'alcalde. 

“Volíem un nou portal, acces-
sible i atractiu, i he de dir que les
expectatives creades no només

s'han complit, sinó que s'han su-
perat amb escreix”, va concloure
José María Ángel, al mateix
temps que convidava als pre-
sents a continuar visitant aquest
portal, “que ja venia registrant
unes 20.000 visites mensuals,
aproximadament”. 

Artur Peris, qui ha actuat com
assessor en el procés de creació
de la web, va fer un recorregut

per les diferents seccions que
componen del nou portal. En les
seues explicacions va exposar
que l'objectiu fonamental era fer
d'esta web “un espai dinàmic, ac-
cessible i plurilingüe” en el qual
fora senzill accedir a les informa-
cions i realitzar gestions com
sol·licitar duplicats de rebuts,
empadronar-se a l’Eliana o sol·li-
citar beques. 

A més, Peris va explicar que el
portal té una imatge atractiva
que ha respectat el disseny i els
colors de la L’ com icona que de-
fineix a la població, però va ad-
metre que han evitat recursos
que poden resultar “més crida-
ners o espectaculars” per a oferir
un entorn “net, senzill i també
intuïtiu”. 

Finalment, Artur Peris va ex-
plicar que l'empresa que s'ha en-
carregat d'elaborar aquest pro-
jecte és ‘Masmedios’ i que l'im-
port d'esta web arriba als 29.000
euros. 

El temps invertit en l'elabora-
ció de la web se situa entorn dels
tres mesos, en els quals ha estat
especialment costosa la tasca de
‘afegir’ les dades ja existents en
l'antiga web. 

José María Ángel, alcalde de l’Eliana, durant la presentació.

La nova web de l'Ajunta-
ment de l’Eliana ja ha vist
la llum. Conscient que els
nous temps requereixen
d'eines que permeten als
veïns poder efectuar el mà-
xim possible de gestions
des de la llar, el consistori
elianero ha apostat per la
renovació del portal de l'A-
juntament. Ha sigut neces-
sari invertir un total de
29.000 euros i que trans-
corregueren  tres mesos de
treball per a poder presen-
tar l'eina que, segons fonts
del govern local, permetrà
als habitants efectuar ges-
tions bàsiques, com empa-
dronar-se, sol·licitar be-
ques o demanar còpies
d'impresos. 

L’Eliana,
model de
mobilitat i
accesibilitat

Un grup d'alumnes de la
Universitat de València, que
cursa un Màster en Gestió
Ambiental i Desenvolupa-
ment Sostenible, ha visitat
l’Eliana per a conèixer l'expe-
riència del municipi en el
marc de l'Agenda 21 Local,
iniciativa comerçar a este con-
sistori fa més d'una dècada. 

Els alumnes participaren a
un seminari on s’ exposaren
els objectius marcats en l'A-
genda 21. Després va haver
un debat, que va contar amb la
presència de la regidora d'ur-
banisme, Mercedes Beren-
guer, representants del Fòrum
Agenda 21 en l’Eliana i tècnics
municipals. Berenguer va des-
tacar la importància “de la par-
ticipació ciutadana en l'adap-
tació de l'Agenda” així com la
voluntat de l'Ajuntament de
l’Eliana a “executar de forma
progressiva el Pla d'Acció So-
cioambiental (PASA)”. 

Finalment els alumnes van
visitar la plaça del País Valen-
cià, per a conèixer els treballs
de millora de la mobilitat i
l'accessibilitat que el consisto-
ri està portant a terme en este
emplaçament, dins el PASA. 

L'Ajuntament de l’Eliana ha
fet pública la llista amb els
noms de les vuit persones a les
quals s'ha adjudicat les beques
de formació convocades pel
consistori en el marc del pro-
grama de la Diputació de Va-
lència, ‘La Dipu et beca’. 

Segons fonts del consistori
elianero, han sigut més de 100
els joves que han sol·licitat el
seu accés a alguna de les places
que s'oferien en esta població.
Les places més demandades
han estat la d'auxiliar adminis-
tratiu en les àrees d'esports i
serveis socials (33% de les
sol·licituds), la d'enginyer tèc-
nic agrícola o llicenciat en Cièn-
cies Ambientals o Biològiques
(17,8%) i la d'arquitecte o ar-
quitecte tècnic (14%). 

La comissió encarregada de
la concessió de les beques ha
valorat, al llarg del procés d'ad-
judicació de les places, mèrits
com l'adequació dels ensenya-
ments a fi de la convocatòria, la

nota mitja de l'expedient aca-
dèmic o el veïnatge a l’Eliana. 

Este factor, precisament, ha
contat amb un pes molt impor-
tant: de fet, les huit places as-
signades corresponen a joves
que pertanyen a la localitat. A
més, convé destacar que un
44% dels sol·licitants estan em-
padronats a l’Eliana. 

Els noms dels estudiants uni-
versitaris i de FP que han ob-
tingut les seues places en l’es-
mentat programa de pràctiques
a l'Ajuntament de l’Eliana són:
Carolina Gallart Leyra y Aryan
Montesinos Estruch (Esport i
Serveis Socials–Auxiliar Admi-
nistratiu); Diego Izquierdo
Francés (Urbanisme), Lidia
Blanca García Muñoz (Serveis
Municipals); Esther Mota Hof-
mann y Beatriz Sevillano Álva-
rez (Joventut i Participació Ciu-
tadana); Jorge Peris Cortés
(Noves Tecnologías i Desenvo-
lupament Social) y Bárbara
Gascó Comeche (Biblioteca).

Adjudicades 8 places
amb ‘La Dipu et Beca’
El programa d’ocupació a
l’estiu de joves estudiants
universitaris i de FP que
patrocina la Diputació de
València, ‘La Dipu et Be-
ca’, ha adjudicat un total
de 8 places a la població
de l’Eliana. Els becaris po-
drán accedir temporal-

ment al mercat laboral i
rebràn un sou de 600 eu-
ros al mes, mentre conèi-
xen la part més pràctica
de les titulacions que es-
tàn estudiant. El 44% dels
seleccionats per a acollir-
se a estes ajudes està em-
padronat a l’Eliana.



900 veïns del
poble van al
sopar contra
el càncer

El passat día 27, Benaguasil
va mostrar la seua cara més
solidaria amb el sopar contra
el cáncer que va tindre lloc a la
plaça Major del poble. Van ser
quasi 900 els veïns que varen
participar en esta iniciativa
que destina els diners que es
recapten a l’Asociació Espan-
yola contra el Càncer (AECC).

En esta edició la quantia
dels diners que es varen donar
va superar els 4.000 euros,
que s’aprofitaràn per finançar
projectes d’investigació i aten-
ció als malalts que pateixen
càncer. Marisa Gorris, presi-
denta de les Ames de Casa
Tyrius i presidenta local de la
junta del càncer, ha volgut re-
cordar que “este sopar es rea-
litza des de l’any 2000 i la gent
sempre respon molt bé”.
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Finalitza l’Escola Taller
després de dos anys de vida

L'Escola Taller (ET) ‘Casa dels
Abenamir’ va celebrar el passat
dia 25 la seua clausura, després
de dos anys de formació teòrica i
pràctica de 36 alumnes que han
participat en aquest projecte. 

Han estat dos anys en la qual
els joves han après ha desembo-
licar-se en oficis propis de la
Electricitat, Llanterneria, Fuste-
ria i Obra. 

L'acte de clausura celebrat re-
centment ha inclòs diversos
apartats: així, s'ha produït una
visita a les diferents actuacions
efectuades per esta ET, hi ha
hagut diverses conferències en
les quals s'ha debatut sobre la
pertinència de fomentar les ET
com forma d'acostar als joves
aturats a una alternativa d'ocu-

pació i s'ha procedit a lliurar
uns diplomes als alumnes de la
‘Casa dels Abemir’. Estos actes
han estat presidits pel director
territorial d'Ocupació, Jorge
Ramos; l'alcalde de Benaguasil,
José Joaquín Segarra; la regi-
dora de Promoció Econòmica i
coordinadora de Projectes mu-
nicipals, Console Herráez, i el
director d'esta ET, Tomás Hur-
tado. 

La regidor de Promoció Eco-
nòmica va explicar que el treball
efectuat pels components d'a-
questa ET havia estat molt satis-
factori, pel que va estimar con-
venient realitzar una jornada de
portes obertes, que servira per a
clausurar aquesta iniciativa i
també servira perquè els mem-

bres de la mateixa reberen un
menut homenatge. 

L'alcalde de Benaguasil, José
Joaquín Segarra, va felicitar als
professors per la seua professio-
nalitat i dedicació en la tasca
d'impartir coneixements i va te-
nir paraules d'elogi per als alum-
nes, “ja que han efectuat un tre-
ball excel·lent en totes les
tasques” en les quals han bolcat
el seu esforç i treball. A més, va
voler defensar la pertinència de
fomentar la proliferació d'esta
ET, que permeten formar a pro-
fessionals en molts àmbits i amb
una gran preparació 

El director territorial va voler
felicitar als joves que han for-
mat part d'esta ET per la seua
“magnífica predisposició” pel

que fa a voler aprofitar al màxim
els ensenyaments que s'han im-
partit per part del professorat i
va voler elogiar el treball efec-
tuat per tots i cadascun dels par-
ticipants. 

Per la seua banda, el director
general d'Ocupació va ser l'enca-
rregat de clausurar aquesta Es-
cola Taller i també va dirigir pa-
raules de reconeixement a tots
els quals, després d'haver parti-
cipat en aquests dos anys de for-
mació, encaren el seu futur labo-
ral amb il·lusió. Tot seguit va
tenir lloc el lliurament de diplo-
mes i també es va obsequiar als
alumnes amb un rellotge en el
qual estava impresa el logotip
que identifica a la ET ‘Casa dels
Abenamir’. 

Alumnes i docents de la ET ‘Casa dels Abenamir’, junt l’alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra.

L'Escola Taller (ET) ‘Casa
dels Abenamir’ és un pro-
jecte que es va iniciar el 27
de juny de 2007 i en el qual,
durant dos anys, han parti-
cipat 36 alumnes en forma-
ció teòrica i pràctica de di-
versos oficis (que s’han
dividits en quatre grups:
Electricitat, Llanterneria,
Fusteria i Obra). La intenció
era facilitar la seua incorpo-
ració al mercat de treball. A
més de la seua formació
professional, també se'ls ha
instruït en prevenció de ris-
cos laborals i se'ls ha impar-
tit un mòdul específic per a
prevenir el consum de dro-
gues. El passat 25 de juny es
va viure la jornada de clau-
sura d'aquesta iniciativa
formadora.

Paco Lloret parla dels
90 anys del València CF

El Saló de Plens de l'Ajunta-
ment de Benaguasil va acollir un
agradable acte en el qual el pe-
riodista esportiu valencià Paco
Nadal va poder exhibir el seu
ample coneixement de la història
del València CF. 

Després de la recent presenta-
ció del seu últim llibre, ‘València
CF, 90 anys d'història; passat,
present i futur’, Lloret va fer una
breu (però molt bé documenta-
da) exposició de les nou dècades
d'història del club de futbol més
llorejat de la Comunitat Valen-
ciana, davant l'atenta mirada de
diversos dirigents polítics locals

(entre ells, l'alcalde, José Joa-
quín Segarra, i el regidor d'Es-
ports, José Vicente Rodrigo).
També va estar present l’exjuga-
dor del València CF, Antonio
González. 

El pas del camp de Algirós a
Mestalla, la ‘davantera elèctrica’,
la gestió de Luis Casanova, l'eta-
pa d'Alfredo di Stéfano a la ban-
queta del club, els fitxatges de
Keita, Kempes, Penev... tot va ser
tractat a este acte. 

Després de finalitzar la seua
exposició, Paco Lloret va donar
als presents l'oportunitat de res-
pondre a les seues preguntes. 

Temes com la recent venda del
defensa Raúl Albiol al Reial Ma-
drid o l'interès del club merengue
en fer-se amb els serveis del tam-
bé valencianista David Villa van
ser els més recurrents, però tam-
bé es va poder conèixer l'opinió
del periodista valencià respecte
als entrenadors Rafa Benítez,
Quique Sánchez Flores o Ronald
Koeman. A més, Paco Lloret tam-
bé es va referir a la labor, al cap-
davant del València CF, de presi-
dents de l'entitat com Arturo
Tuzón, Francisco Roig, Pedro
Cortés, Jaume Ortí o el recent-
ment designat Manolo Llorente. 

El periodista valencià Paco
Lloret ha oferit una xerra-
da-col·loqui amb uns afi-
cionats del València CF al
Saló de Plens de l’Ajunta-
ment de Benaguasil. El
motiu de la seua visita a es-

ta localitat era donar a co-
nèixer el seu nou llibre,
que recorre els 90 anys
d’història del Valencia CF i
explica de forma exhausti-
va tots els fets més impor-
tants d’estos anys, sense

oblidar anècdotes que han
servit per fer un llibre que
resulta molt recomanable.
A més, els presents van po-
der dirigir les seues pre-
guntes al exdirector de ‘Mi-
nut a Minut’.

José Joaquin Segarra, Paco Lloret i José Vicente Rodrigo.



Vilamarxant imposa una taxa
a les operadores de mòbils 

A partir de 1 de juliol entra
en vigor una Ordenança local
de Vilamarxant, aprovada en
un ple celebrat el 27 de març
de 2009, mitjançant el qual es
va a gravar una taxa sobre les
empreses que exploten o pres-
ten un servei de telefonia mò-
bil en aquesta població de la
comarca de Camp de Túria. 

Totes aquelles empreses
que, per a prestar aquest tipus
de serveis de telefonia mòbil,
hàgen d'utilitzar antenes, ins-
tal·lacions o xarxes “que mate-
rialment ocupen el sòl, subsòl
o vol de les vies públiques mu-
nicipals haurien de pagar esta
nova taxa”. 

Segons ha explicat a InfoTu-
ria Patrícia Martínez, regidora
de Cultura, Comunicació i No-
ves Tecnologies, “tots els ser-

veis que ofereixen aquestes
companyies estan subjectes al
pagament d'un cànon actual,
que suposa una quantitat res-
pecte al total de la seua factu-
ració anual”. 

“L'objectiu de l'Ajuntament
no és altre que obtenir una no-
va font de recaptació que re-
dunde en benefici dels ciuta-
dans, ja que els diners que es
recaptarà s'invertiran en la
nostra localitat”, explica Mar-
tínez. 

A més, la regidor de Cultura,
Comunicació i Noves Tecnolo-
gies augura que amb aquests
nous ingressos es milloraran
“molts serveis públics” no creu
que aquesta mesura puga su-
posar cap reacció adversa per
part de les companyies de tele-
fonia. 

Criteris de càlcul 
Per a calcular la base impo-

sable, deduïda de l'estimació
de l'aprofitament especial del
domini públic pel servei de te-
lefonia mòbil, s'han tingut en
compte aspectes com el con-
sum mig estimat que, de cara
al 2009, s'ha fixat en 66,78 € a
l’any. 

També s'ha tingut en compte
aspectes com el nombre de te-
lèfons fixos instal·lats a Vila-
marxant (4.012), el nombre de
ciutadans que consta d’empa-
dronats en 2008 (8.914), sobre
els quals s'ha aplicat un per-
centatge del 105%, per a tenir
en compte el previsible aug-
ment (i situar en 9.359 la xifra
estimada d'empadronats en
2009), així com el consum mig
telefònic i de serveis, que s'ha

fixat en 279 euros de cara a
l'any 2009 .

L'obligació de pagament
d'esta taxa naix en el moment
de sol·licitar la llicència co-
rresponent, quan es tracte de
concessions o autoritzacions
de nous aprofitaments, i quan
el gaudi de l'aprofitament es-
pecial no requerisca llicència o
autorització, des del moment
que s'inicia el citat aprofita-
ment. 

Des del consistori de Vila-
marxant s'ha confirmat a Info-
Turia que, en el curt termini,
no existeixen previsions d'a-
provar altres normes similars
a aquesta però que, en l'actual
context de crisi, totes les ac-
tuacions que ajuden a millorar
els serveis públics es van ate-
nir en compte. 

Una nova ordenança de Vilamarxant gravarà a les companyies de telefonia mòbil. 

En l'actual context de crisi,
cada consistori de la co-
marca intenta prendre les
mesures que li permeten
obtenir uns ingressos ‘ex-
tra’ sense haver d'augmen-
tar la pressió fiscal sobre
les butxaques dels seus ciu-
tadans. En Vilamarxant es
va decidir, en el mes de
març, elaborar unes orde-
nances municipals que
s'encarregarà d'imposar
una taxa sobre les empre-
ses de telefonia mòbil “que
materialment ocupen el
sòl, subsòl o vol de les vies
públiques municipals”. És
una possibilitat que ja ha
estat explotada en altres lo-
calitats i que s'espera que
millore els serveis públics. 

Canvia l'òptica
dels semàfors
per a reduir
el seu consum

L'Ajuntament de Vilamar-
xant ha procedit a la substi-
tució d'un total de 120 òpti-
ques incandescents, que per-
tanyen a cinc grups de semà-
fors que estan situats en di-
ferents punts del municipi,
per a adaptar-los a la nova
tecnologia LED i d'esta ma-
nera obtindre un major es-
talvi i eficiència energètica. 

La iniciativa s'ha vist afavo-
rida per una subvenció con-
cedida per l'Agència Valen-
ciana de l'Energia (AVEN) de
la Conselleria d'Infraestruc-
tures i Transports de la Gene-
ralitat Valenciana i es calcula
que suposarà un estalvi del
80% el consum energètic, ai-
xí com la disminució de les
emissions de diòxid de carbo-
ni a l'atmosfera. 

“Els llums d'aquests semà-
fors consumeixen 10 watts,
enfront dels 70 que es venien
consumint amb l'anterior
model. A més, les anteriors
tenien una vida útil d'unes
8.000 hores, és a dir, menys
d'un any. Les noves estan
preparades per a funcionar
durant 8 anys”, afig al res-
pecte l'alcalde.

No només l'interès econò-
mic ha guiat esta actuació:
també s'han seguit criteris
ecològics ja que, segons Be-
toret, “el Consistori de Vila-
marxant sempre s'ha mos-
trat procliu a adoptar mesu-
res que s'adapten al desenvo-
lupament sostenible i tin-
guen un mínim impacte ne-
gatiu en el medi ambient”.
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Vilamarxant viu la seua
‘II Fira del Comerç’ local

Vilamarxant ha volgut exhibir
el seu dinamisme econòmic en la
segona‘Fira del Comerç’, que ha
tingut lloc entre els dies 27 i 28
de juny. 

Després d’obrir els stands, co-
sa que es va produir a les 18:00
hores del dissabte 27, va tindre
lloc un acte d'inauguració que es
va vore amenitzat per una actua-
ció de música regional, amb els
tradicionals instruments valen-
cians: la dolçaina i el tabalet. Pos-
teriorment es va produir un breu
recorregut pels distints stands
que han participat en l'edició
2009 de la fira del comerç local. 

L'alcalde de Vilamarxant , Vi-
cent Betoret, ha tingut paraules
de suport per als comerciants de
la localitat ja que “en l'actual
context de crisi, el seu habitual
esforç i dedicació està havent de
ser encara major”. També va vo-
ler agrair el treball que està esco-
metent en els últims temps l'As-
sociació de Comerciants de
Vilamarxant. 

Segons Betoret, és important
promocionar la imatge dels co-
merços locals i donar a conèixer
la variada gamma de béns i ser-
veis que ofereixen als consumi-
dors de la població. 

“Cal consumir productes de
Vilamarxant, cal comprar en els
comerços de la nostra població:
esta és la millor manera de pro-
cedir perquè aqueixos diners su-
pose una millorança en el poble
i, el que és més important, en els
seus habitants”, va concloure Be-
toret. 

Per la seua banda, el president
de l'Associació de Comerciants
de Vilamarxant (Joaquín Esca-
milla) va agrair el suport rebut
des del consistori de la localitat i
va expressar la seua convicció
que la qualitat d'este és el seu
millor aval davant els usuaris. 

L'alcalde de Vilamarxant,
Vicent Betoret, es va enca-
rregar d'inaugurar la sego-
na edició de la ‘Fira del Co-
merç Local’, que ha tingut
lloc en l'últim cap de set-
mana del mes de juliol. 

Betoret va estar acompan-
yat per altres dirigents po-
pulars de la comarca, com
Francisco Tarazona (pri-
mer edil de Riba-roja de
Túria) o José Joaquín Se-
garra (alcalde de Benagua-

sil), qui van voler expres-
sar amb la seua presència
la seua total adhesió a la
iniciativa vilamarxantera
de donar a conèixer la di-
versa i competitiva varie-
tat de comerços. 

Vicent Betoret, junt a Francisco Tarazona i José Joaquin Segarra.
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Un árbol por
cada nacido o
empadronado
en Benagéber

La Policia Local evita la muerte
de un accidentado en carretera

San Antonio instala cinco
contenedores de aceite

Eran las 7:55 del domingo 21 de
junio cuando una patrulla que
efectuaban una ronda por la ro-
tonda de Decathlon fueron re-
queridos por el agente de seguri-
dad de dicho centro comercial:
“Acabo de ver volar a un coche y
he detectado que el resto de co-
ches que se dirigen a Valencia se
están parando”. Los policias loca-
les se ponen en marcha de inme-

diato hacia la zona en la que se ha
registrado este incidente.

Un par de minutos después
descubren a un vehículo (un Seat
Ibiza) accidentado a la altura del
km. 14 de la autovía CV-35, en
sentido Valencia. Las huellas que
se aprecian en la calzada mues-
tran que ha dado varias vueltas de
campana antes de quedar ocu-
pando la mediana.

Dos de los ocupantes están
concscientes y se encuentran en
el arcén; el conductor se encuen-
tra en el arcén, en estado de in-
consciencia. Es vecino de Quart
de Poblet y sus iniciales son P.J.S.

Los agentes señalizan el acci-
dente y atienden al herido, que
sangra abundantemente en la ca-
beza y el codo izquierdo. Tiene
pulso, pero no respira. Se está tra-

gando la lengua: su vida peligra y
es necesario actuar rápidamente y
con diligencia.Uno de los agentes
le extrae la lengua y el herido em-
pieza a respirar, tras espitar san-
gre en varias ocasiones. Después
se le taponan las hemorragias.

Llega la Guardia Civil y el SA-
MU, quien traslada al herido al
hopital La Fe. El herido, gracias a
esta actuación, no morirá.

El Ayuntamiento de San An-
tonio de Benagéber ha decidido
situar cinco contenedores en los
que se podrá depositar el aceite
empleado en los hogares de la
población, que más tarde será
convertido en biodiesel. 

Los contenedores que se han
empleado para la recogida de
aceite usado son de color na-
ranja y, por ello, resultarán fá-
cilmente diferenciables del res-
to. El aceite que deseemos
reciclar debe ir dentro de una
botella o garrafa que tenga un

tapón de rosca (y que se en-
cuentre bien cerrada) y tendrá
que ser depositado en el inte-
rior del cajón-contenedor. 

La empresa encargada de vi-
gilar el estado de los contene-
dores los retirará cuando estén
llenos y los sustituirá por otros
vacíos.

El consistorio de San Antonio
de Benagéber se convierte en
uno de los primeros de la Co-
munidad Valenciana en dispo-
ner de contenedores de aceite,
una medida que forma parte de

su programa de protección del
medio ambiente.

Los cinco contenedores ubica-
dos en esta población se en-
cuentran en la calle Purísima
(esquina con calle Gafarda); en
la urbanización Colinas (calle
Terrerola, junto a la fuente); Ur-
banización Montesano (calle
Perigall, frente a Granja Santa
Creu); Urbanización San Vicen-
te (avenida San Vicente, frente
al nuevo instituto); y en la Ur-
banización Cumbres (en la calle
Armelers).

Lugar aproximado en el que se produjo el accidente el pasado día 21 de junio.

Uno de los contenedores para recoger el aceite usado.

La concejalía de de Acondi-
cionamiento Urbano y Cali-
dad Medioambiental del
Ayuntamiento de San Anto-
nio de Benagéber apuesta
por una novedosa iniciativa:
plantar un árbol por cada ni-
ño que nazca en la población.
También se actuará de este
modo si el niño se empadro-
na a esta localidad.

Según se indica desde el
consistorio, la intención es
concienciar en términos me-
dioambientales a los habitan-
tes de San Antonio de Bena-
géber, especialmente a los
más pequeños. La idea es
plantar un árbol lo más cerca
posible de su vivienda y asig-
narle una placa con su nom-
bre. A partir de ese momen-
to, los niños y sus familiares
se cuidarán de ese árbol.

Desde esta área del consis-
torio de San Antonio de Be-
nagéber se quiere animar a
todos los vecinos a participar
en esta iniciativa que se con-
sidera muy indicada para fo-
mentar el respeto por la na-
turaleza y la conservación del
media ambiente desde la ni-
ñez.

Mucha gente identifica la
labor de la Policía Local
con una parte muy concre-
ta de sus actuaciones dia-
rias: “poner moltas o ayu-
dar a los niños a cruzar la
calle, a la salida del cole-
gio”. Si bien es cierto que
también estas acciones for-
man parte de sus acciones,
son otras muchas las que
pueden efectuar.El pasado
día 21 se produjo una ac-
tuación poco habitual, por
parte de una dotación poli-
cial de San Antonio de Be-
nagéber, pero que sirve pa-
ra ilustrar la importancia
de su trabajo y que sirvió
para que una persona que
sufrió un accidente de co-
che salvara la vida.

San Antonio de Benagéber
quiere ser una de las po-
blaciones que más firme-
mente apuestan por el da-
rarrollo sostenible y las
políticas encaminadas a
proteger el medio ambien-
te. Es por ello que ha insta-
lado una serie de contene-
dores (cinco, en total) en
diversos puntos de la po-
blación (el casco urbano y
sus urbanizaciones) que
servirán para acumular el
aceite empleado en los ho-
gares de sus ciudadanos y
almacenarlo hasta que de-
ba ser enviado a las plantas
en las que se convertirá en
combustible biodiesel.

La cantera del CAU Valencia
- San Antonio de Benagéber no
deja de dar satisfacciones al club
y al rugby valenciano. Hace
unas semanas se disputó en Po-
zuelo de Alarcón (Madrid), el
Torneo Nacional de las catego-
rías de escuelas; Alevín, Benja-
mín, Prebenjamín y Jabato. Los
resultados fueron excelentes, ya
que el CAU Valencia se procla-
mó campeón de España, tras de
una trabajada victoria contra el
CR Marbella.

El CAU, dirigido por Toni Gi-
meno y Gonzalo Delgado, acu-
día con dos equipos de Alevines
y Benjamines y un equipo pre-
benjamín. 

La sola participación en esta
fiesta del rugby español, más de
1.500 niños disfrutando del de-
porte del balón oval, era ya de
por si una gran alegría.

El CAU Valencia tuvo un plá-
cido primer día, con encuentros
de 16º, 8º y 4º de final ante el
Arquitectura de Madrid, FC
Barcelona y VRAC Quesos En-
trepinares. 

La jornada del domingo fue
intensa y emocionante. La se-
mifinal ante el CRC Madrid fue
vibrante. Los madrileños apela-
ron a la velocidad de sus juga-
dores y el CAU mezcló muy bien
el juego y mostrando su gran
defensa. Al finalizar el encuen-
tro el tanteo 25-5 reflejaba la su-
perioridad del CAU y lo situaba
en la gran Final ante Marbella.

Con todos los encuentros fi-
nalizados, a las más de 2.000
personas que estaban en el re-
cinto se les unieron las cámaras
de Canal + grabando el encuen-
tro para su reportaje semanal
del programa de Michael Ro-
binson Hemisferio Rugby.

El CAU empezó mucha fuerza,
aunque el Marbella demostró ser
un muy digno rival... en el que
destacaron con varios jugadores
de origen británico, Al final, 25-
10 para los valencianos.

Por otro lado los benjamines
del CAU se proclamaron 7º de
su torneo y los jabatos compi-
tieron y disfrutaron en las exce-
lentes instalaciones madrileñas.

El CAU gana el torneo
de rugby de Alcorcón
Gran alegría la que vivió
la expedición del CAU Va-
lencia - San Antonio de
Benagéber en la madrile-
ña localidad de Alcorcón.
En un torneo en el que ju-
garon las categorías ale-
vín, benjamín, prebenja-

mín y jabato, se acumula-
ron las emociones. En una
vibrante final, disputada
ante el CR Marbella, el
conjunto valenciano logró
superar a un rival muy co-
rreoso y logró una victoria
por 25-10.
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El govern de Nàquera demana
un préstec de 2 milions d'euros

El portaveu de la formació
política Iniciativa Veïnal Inde-
pendent per Nàquera (IVIN),
Álvaro Cuadrado, denuncia que
la mala gestió econòmica i fi-
nancera del consistori dirigit
pel popular Ricardo Arnal ha
fet necessària la sol·licitud, per
part de l'Ajuntament, d'un
préstec de 2 milions d'euros. 

Segons ha manifestat recent-
ment el portaveu de IVIN, l'ob-
jectiu inicial del govern naque-
rà era obtenir un préstec amb
un import total de 4 milions
d'euros, cosa que no han acon-
seguit “per falta de confiança
de les entitats financeres en
l'actual equip de govern”, expli-

ca Cuadrado. “El màxim que
han obtingut és un crèdit per
2.000.000 d'euros que els exi-
geix un duríssim pla de saneja-
ment financer per al període
2010-2015”, afig el cap de les
llistes del IVIN.

Per a Álvaro Cuadrado la si-
tuació és “catastròfica”, ja que
estos dos milions no es van a
destinar a “pagar les factures
pendents als proveïdors locals,
sinó a refinanciar un deute ca-
da vegada més asfixiant”. Y ha
afegit al respecte: “En sis anys
de govern d'Arnal i ja estem vi-
vint el major desastre en la his-
tòria Nàquera”.

Com proves a esta afirmació,

Cuadrado es refereix a la liqui-
dació del Pressupost Municipal
de 2008, aprovada en un ple ce-
lebrat el passat 19 de juny, en el
qual s'admetia un deute amb
proveïdors de 5.593.000 euros i
una situació de tresoreria de -
4.332.742, 15 euros. 

El portaveu del IVIN també
cita a l'Interventor de Fons que,
a l'informe que acompanyava a
la liquidació del Pressupost
Municipal de 2008, exposava
que la situació actual era la
“d'un desequilibri pressuposta-
ri important en el nivell més fo-
namental com és el dels recur-
sos ordinaris i les despeses
corrents”. 

Des de l'Ajuntament de Nà-
quera s'ha negat esta situació. El
tinent d'alcalde, Vicente Estellés,
ha manifestat a InfoTuria que
cap de les dades aportades per
l'oposició s'ajusta a la realitat i
que si la situació econò- mica de
l'Ajuntament no és millor és per-
què, després d'una obres recents
en claveguerams, no s'ha pres-
sionat als veïns per a fer efectiu
el pagament de forma immedia-
ta, sinó que se'ls ha oferit la pos-
sibilitat de pagar en dos anys:
“Quan se'ns abone el degut en
este apartat, es veurà que la si-
tuació econòmica real de l'Ajun-
tament de Nàquera no és la que
es diu des de l'oposició”.

L’Ajuntament de Nàquera ha demanat un prèstec

Govern i oposició de Nà-
quera exposen els seus di-
ferents punts de vista sobre
la situació que travessa en
l'actualitat l'economia del
consistori. El portaveu d'I-
niciativa Veïnal Indepen-
dent per Nàquera (IVIN)
parla d'una gestió econòmi-
ca desastrosa, que ha moti-
vat que el govern local haja
de sol·licitar un crèdit per
valor de 2.000.000 d'eu-
ros. El tinent d'alcalde de
Nàquera, per la seua ban-
da, qualifica de falses totes
les xifres que s'aporten des
de l'oposició i afirma que
s'estan falsejant, ja que no
s'estan tenint en compte
els terminis de pagament
en certs apartats. “Quan
els habitants ens abonen
eixos diners, es vorà la si-
tuació real de la nostra po-
blació”. 

Invalidades
algunes taxes
per no tindre
l’informe

La secció tercera de la Sala
del Contenciós Administratiu
del Tribunal Superior de Justí-
cia de la Comunitat Valenciana
(TSJCV) ha publicat la sentèn-
cia en la qual “estima parcial-
ment” la demanda efectuada
per veïns de Nàquera contra la
pujada d'impostos aprovada
per l'Ajuntament  a 2007  i
considera “contràries a dret”
una part de les ordenances
municipals sotmeses a judici. 

InfoTuria ha tingut accés a la
sentència del tribunal encarre-
gat d'enjudiciar el cas. L'escrit
estableix que “encara que pot
ser cert l'increment tributari
(…) no està demostrat que
supere els marges legals”. 

No obstant això, la sentència
diu que les ordenances muni-
cipals reguladores de certes ta-
xes “manquen del preceptiu
informe econòmic (…), que-
dant sense justificar els costos
del servei, la seua motivació,
sense esmentar si més no els
ingressos previstos, sense acre-
ditar el procediment i motiva-
ció del càlcul de la taxa resul-
tant”. És a dir, al no aportar-se
les dades que acrediten els cos-
tos de cada taxa, es dóna una
situació “arbitrària” que deixa
als contribuents situació “d'in-
defensió”. 

El tinent de l'alcalde de Nà-
quera, Vicent Estellés, conside-
ra que la sentència  incideix en
l'import de la pujada d'impos-
tos, “sinó que se centra en un
error sobre la manera d'actua-
ció i no entra en la quantia de
la pujada dels impostos”. 

Nàquera obtiene 6 plazas
de becarios para verano

El consistorio de Nàquera se ha
encargado, a través de la conceja-
lía que dirige Vicente Estellés, de
asignar las distintas plazas a los
aspirantes, una vez se superaron
el proceso de selección. 

Los estudiantes que han acce-
dido a las plazas ofertadas son
Pablo Hernández Pérez, Juan Jo-
sé Andrés Albert, Mª José Nava-

rro Ruiz, Amparo Hernández
Campos, Laura Rodríguez Villa-
nueva y Rocío Ruiz Clausí.

Estos jóvenes se van a incorpo-
rar a sus nuevos puestos en la ad-
ministración local de Nàquera, en
donde cumpliran sus funciones
en áreas como la administrativa,
la de patrimonio y catastro, la de
Urbanismo, la de Aguas Potables,

la atención al ciudadano en el
Centro de Salud local o la de con-
trol de imagen y sonido en los ac-
tos que se van a celebrar en la po-
blación, entre la que destaca la
‘Feria del Verano’, que va a ten-
drá lugar entre los días 3 a 5 de
julio. Sin duda, la suya será una
importante experiencia formati-
va que les ayudará a mejorar.

El alcalde de Nàquera, Ricardo Arnal, junto a los jóvenes becarios.

El programa ‘La Dipu te beca’
ha permitido al consistorio
dirigido por el alcalde popu-
lar Ricardo Arnal obtener
seis plazas de becarios que
van a ser cubiertas por jóve-
nes estudiantes universita-
rios, que desempeñarán di-
ferentes  funciones dentro
del Ayuntamiento de esta po-
blación. Todos llegan con ilu-
sión para mostrar que su for-
mación teórica les permite
asumir responsabilidades.

La UD Nàquera ha anunciat
la marxa del seu entrenador,
David Lloret. Éste és el tècnic
que s'ha fet càrrec de l'equip en
les dues últimes temporades, en
les que ha aconseguit un ascens
de categoria (s'ha passat de Se-
gona Regional a Primera Regio-
nal) i també ha aconseguit
mantenir a l'equip en esta divi-
sió. 

El president de la UD Nàque-
ra, ha exhibit la seua cavallero-
sitat al desitjar-li “el major dels
èxits a nivell esportiu i el millor
en el plànol personal”. 

A més, ha manifestat que Da-
vid Lloret “ha defensat els inte-
ressos del nostre club amb una

enorme dignitat iprofessionali-
tat i, per tot això, es pot dir que
ha sigut un bon entrenador,
sens dubte”. 

Altres novetats 
El club prepara la nova tem-

porada amb molta il·lusió. Així,
ja és possible inscriure's en l'Es-
cola de Futbol i s'ha anunciat la
voluntat de crear un equip fe-
mení. 

Segons ha pogut saber Info-
Turia, l'equip de la UD Nàquera
disposarà d'un terreny de gespa
artificial a partir del pròxim
mes de novembre, el que serà
una millora substancial respec-
te a la situació actual. 

La UD Nàquera busca
un nou entrenador
Novetats al UD Nàquera
de cara a la pròxima tem-
porada. L'entrenador Da-
vid Lloret no contínua en
el seu lloc, ja que el seu
bon treball en les dues úl-
times li ha obert les portes
del CD La Pobla de Far-

nals (equip de Regional
preferent). A més, el club
prepara un equip femení
de cara a la pròxima tem-
porada i, a partir de no-
vembre, el club disposarà
de un camp amb gespa ar-
tificial. 
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El ‘Pla E’
inverteix més
de 500.000
euros a Serra 

Serra viu  el ‘Dia de la Cirera’
i la ‘Fira de la Calderona’

Serra, ha celebrat el seu 5ª 'Fi-
ra de la Calderona' i la seua 39ª
edició del 'Dia de la Cirera'. Al
llarg del cap de setmana es van
anar anat succeint activitats lú-
diques, culturals i de promoció
de la ciutat. 

El dissabte es va inaugurar, a
les 11:00, la 5ª Fira de la Calde-
rona amb una actuació de la 'Es-
cola de Tabal i Dolçaina' de Se-

rra. Esta activitat només va ser
un preludi del que es va viure a
partir de les 13:00, en la qual va
anar la 3ª Trobada de Dolçainers
i Tabaleters de Serra. 

Per la vesprada va tindre lloc
un festival de bandes de música
juvenils, amb el que la jornada va
tindre un marcat caràcter cultu-
ral i musical, que va complemen-
tar la vessant lúdica i festiva. 

El diumenge va obrir les seues
portes la fira, a partir de les 11:00
hores, encara que la inauguració
formal (amb la participació d'au-
toritats locals) no es va produir
fins a una hora després i després
va tenir lloc una menuda visita
pels diferents carrers de la ciutat. 

A més del lliurament d'una
menuda cistella de cireres (se-
gons l'organització, s'esperaven

repartir quasi 3.700 unitats) als
visitants va haver moltes carpes
que oferien als curiosos la possi-
bilitat de degustar altres produc-
tes típics de la zona (fonamental-
ment, dolços i productes de re-
bosteria). 

Els més menuts varen passejar
pels carrers de la ciutat pujats a
un pony mentre els adults com-
praven records de la jornada.

Al ‘Dia de la Cirera’ es van entregar cistelles als visitants.

El ‘Fons Estatal d'Inversió
Local’, també conegut com
‘Pla I’, i que ha estat impulsat
pel govern estatal presidit per
José Luis Rodríguez Zapate-
ro invertirà més de 500.000
euros en la localitat de Serra. 

En concret van a ser un to-
tal de 502.291,84 euros els
quals s'empraran a urbanit-
zar diversos carrers d'aques-
ta població i també la vorera
d'una travessia. Estes actua-
cions inclouen reasfaltat, can-
vi de mobiliari i millores en
l'enllumenat públic. 

Els carrers la Font i Ba-
rranc de Clara, així com la vo-
rera de la Travessia Sant
Francesc seran condiciona-
des per a donar-li un millor
servei als veïns de la ciutat. 

Amb estes actuacions s’ase-
gura que es va a millorar el
tràfic de vehicles i la circula-
ció dels vianants, que també
será més segura. 

A més, un altre aspecte
molt positiu per a l'economia
local és la contractació direc-
ta 10 persones que es troba-
ven en situació d'atur abans
que s'aprovara aquest projec-
te. 

Les previsions es van veure
desbordades i l'última edi-
ció de la 'Fira de la Caldero-
na' i el 'Dia de la Cirera' va
despertar l'interès de molts
visitants que van poder co-
nèixer en primera persona
una part de la seua extensa
oferta lúdica, cultural i tu-
rística. Un cap de setmana
en el que els visitants varen
coneixer la qualitat d’un
dels seus productes estela,
les cireres, però també va-
ren poder gaudir d’una va-
rietat d’activitats de tot ti-
pus que milloraren l’aflu-
ència de visitants, els quals
segurament tindràn en
comte la possibilitat de pas-
sar les seues pròximes va-
cances a Serra.

El ‘Plan Confianza’, para
construir un parking

La Generalitat Valenciana
ha asignado 606.370 euros a
Serra para ser empleados en
la construcción de un par-
king subterráneo ubicado en
la parcela del antiguo cole-
gio público Sant Josep. Esta
actuación formará parte del

Plan Confianza impulsado
por el gobierno autonómico
valenciano. Esta actuación
se ha aprobado para poder
ofrecerle una solución a uno
de los tradicionales proble-
mas que ha venido sufrien-
do la población de Serra en

los últimos años: la falta de
espacio para aparcar los ve-
hículos. Según hemos podi-
do saber, serán unas 50 las
plazas de aparcamiento de
este parking subterráneo,
que estarán gestionadas por
el conssitorio.

La Generalitat Valenciana ha
asignado 606.370 euros a Serra
para ser empleados en la cons-
trucción de un parking subterrá-
neo ubicado en la parcela del an-
tiguo Colegio Público Sant Josep.
Esta actuación formará parte del
Plan Confianza impulsado por el
gobierno autonómico valenciano.

La cuantía total de esta inver-
sión es de 989.904 euros, por lo
que el consistorio de Serra debe-
rá hacer frente al pago de 292.534
euros, lo que supone un 32,5% de
la inversión total de esta actua-
ción. La aportación del consisto-
rio procederá de su presupuesto
general.

Este proyecto pretende solucio-
nar el problema de espacio para
aparcar los vehículos que ha ve-
nido teniendo la población de Se-
rra. Una vez finalicen las obras,
serán unas 50 las plazas de apar-
camiento que estarán a disposi-
ción de los vecinos. La gestión de
este nuevo parking  recaerá sobre
el consistorio de Serra.

Complementando a esta actua-
ción, se va a proceder a habilitar
un espacio en la superficie, a la
que se dará multiples apliciones.
Así, por ejemplo se prevé que sea
el espacio habilitado para acoger
al mercado ambulante, que en
Serra tiene lugar los viernes. Ade-
más, este espacio acogerá los ac-

tos sociales y lúdicos que se pro-
duzcan en el pueblo durante ael
año.

El proyecto ya ha sido aproba-
do por la Consellería de Presi-
dencia, aunque no será hasta el
año 2010 cuando se inicien las
obras. Se prevé que éstas se pro-
longuen durante nueve meses.

Terrenos en los que se van a acometer las actuaciones.

De fet, la major part del
desembors que s'haurà de fer
correrà a càrrec del consistori
de Serra: s'aportaran 84.276
euros des de les arques locals,
el que suposa un 54% de la xi-
fra total, que ascendeix a
156.397 euros. 

La Diputació de València, a
través de la seua empresa pú-
blica Imelsa, aporta el 46%
restant (72.121 euros). 

L'actuació és una reivindi-
cació que molts veïns venien
realitzant en els últims anys i
també un compromís que ha-
via estat adquirit per part de
l'actual equip de govern. Amb
l'aplicació d'aquestes obres es
compleix amb aquesta prome-
sa efectuada per estos diri-
gents polítics. 

A més de la recuperació
dels murs de pedra i la refor-
ma de les casetes que existei-
xen al llarg del via crucis, es
van a incorporar bancs i pa-
pereres i em pretén millorar
la il·luminació pública de tot
este espai. 

També esta previst que
s'instal·len, de forma perime-
tral i sobre els murs restau-
rats, unes tanques que servis-
quen per a evitar possibles
relliscades. També es pretén a
restaurar tota la façana de l'E-
rmita. 

Des del consistori de Serra
s'ha destacat que actualment
este espai es troba en estat
d'abandó i experimenta una
considerable degradació. 

No obstant això, des de l'A-
juntament s'insisteix que molt
prompte podrà convertir-se
“en un lloc d'esplai i gaudi
dels veïns, en el qual es podrà
passejar”. 

A més, s'espera convertir
este espai en un lloc emble-
màtic, en el qual podran tenir
lloc altre tipus de celebracions
i també s'està tenint en comp-
te la possibilitat que aculla al-
guns dels actes que venien
produint-se en la Parròquia
de La nostra Senyora dels Àn-
gels, que és la actual propietà-
ria d'estos terrenys. 

Rehabilitació integral
del Calvari de Serra
El consistori de Serra ha
anunciat el seu acord amb
l'empresa pública Imelsa
(Impuls Econòmic Local,
SL), que depèn de la Dipu-
tació de València, per a es-
cometre la rehabilitació in-
tegrar de el Calvari. Açò es

tradueix en la recuperació
dels murs de pedra situats
en la pujada a l'Ermita i la
reforma de les casetes prò-
pies del via crucis. El paga-
ment d'estes actuacions se-
rà compartit amb l'Ajunta-
ment. 
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Casinos acometerá la segunda
fase del Auditorio Municipal

El consistorio casinense ha al-
canzado un acuerdo con dos en-
tidades de crédito locales, la Ca-
ja Rural de Casinos y con el
Banco de Crédito Local, para
obtener sendos préstamos (de
120.000 y 180.000 euros, res-
pectivamente) para poder aco-
meter la construcción de la se-
gunda fase del Auditorio Muni-
cipal.

Estos acuerdos van a permitir,
según han explicado fuentes del
gobierno local, que el Ayunta-
miento de Casinos pueda inver-
tir un total de 300.000 euros en
unas obras que permitan a la
Unión Musical Casinense “el
Auditorio que los músicos y el
pueblo se merecen”, según se ha
manifestado desde el propio
consistorio.

Tras diferentes reuniones en-
tre el alcalde de Casinos, José
Miguel Espinosa, y el presiden-
te de la Unión Musical Casinen-
se, José Luís Bori, se dio forma a
un Convenio de Colaboración
entre las dos partes que fue
aprobado, por unanimidad, en
un Pleno Municipal.

La Unión Musical de Casinos
se ha comprometido, por su

parte,  a la realización de una se-
rie de actividades musicales de
conjunto instrumental y vocal, y
a colaborar en la formación mu-
sical, producción, puesta en es-
cena y realización de conciertos,
así como la colaboración en
otras actividades musicales que
faciliten la incorporación de
nuevos músicos, especialmente
jóvenes.

José Luis Bori, presidente de la Unión Musical Casinense, y el alcalde José Miguel Espinosa.

El Ayuntamiento de Casi-
nos, dirigigo por José Mi-
guel Espinosa, va a acome-
ter en breve la segunda fase
del Auditorio Municipal,
tras haber obtenido un cré-
dito de 300.000 euros por
parte de sos entidades loca-
les: la Caja Rural de Casi-
nos y el Banco de Crédito
Local. Además, el alcalde
casinense ha firmado un
convenio de colaboración,
aprobado en un Pleno Mu-
nicipal de forma unánime,
con José Luis Bori, presi-
dente de la Unión Musical
Casinense, para que esta
sociedad musical efectúe
una serie de actividades en-
caminadas a difundir la
música entre los jóvenes.

Casinos cuenta
ya con la nueva
Guardería
Municipal

El pasado día 8 de junio se
produjo el acto deinauguración
de la nueva Guardería infantil
Municipal de Casinos. 

Dicha actuación se ha aco-
metido debido a que la cons-
trucción de la Casa de la Juven-
tud, en el emplazamiento en el
que se encontraba la antigua
Casa de las Monjas, ha hecho
que el Ayuntamiento de la lo-
calidad acabara estimando más
oportuno habiliatar la antigua
Casa del médico para este me-
nester.

Según se ha manifestado al
respecto desde el consistorio de
Casinos, esta Guardería infantil
posee “mejores espacios, es
más accesible y resulta más có-
moda a los padres” ya que se
encuentra “más próxima al Co-
legio Público La Pau”.

Otro aspecto que se tuvo en
cuenta a la hora de determinar
la idoneidad de esta ubicación
fue la proximidad de la nueva
Guardería Infantil Municipal
con el Centro de Salud de Casi-
nos.

Desde el Ayuntamiento se
afirma que la iniciativa tomada
ha sido muy bien acogida por la
población. 
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El PSOE acusa
al PP  d’ocultar
el ‘Plan E’ 
de Zapatero

El govern de Benissanó farà
un Pla Econòmic i Financer

El passat dia 24 va tindre lloc
un ple en el qual es van aprovar
els comptes generals i la liqui-
dació corresponent a l'exercici
2008 en el consistori manrasa-
no. 

Amb els vots del PP s’aprova-
ren els imports en cada apartat
i, a causa de la situació que es
troba l’Ajuntament de Benissa-
nó, es va a haver d'efectuar un
Pla Econòmic i Financer que,
durant tres anys (2010-2012)
servirà per a dur una major es-
tabilitat als seus comptes. 

Des de l'el Partit Socialista lo-
cal s’acusa als actuals dirigents
de ser “incapaços  de gestionar
de forma coherent i ordenada
l'àrea econòmica del poble” i es

presenten algunes xifres per a
il·lustrar l'actual estat de les ar-
ques del consistori. 

“Un dèficit pressupostari de
-633-356 euros, un remanent
de tresoreria de -526.478 eu-
ros, un índex d'endeutament
del 109,95% (el màxim permès
per llei és un 110%), un deute
financer de 1.360.303 euros, és
a dir, 629,77 euros per cada ha-
bitant... totes estes dades indi-
quen que la gestió econòmica
està sent molt dolenta”, afirma
el portaveu dels socialistes en
Benissanó, Manuel Castellano,
qui afig: “La gestió és pèssima,
no hi ha control i l'austeritat
brilla per la seua absència, co-
sa que perjudica als veïns”. 

Polítiques patrimonialistes 
L'alcaldessa de Benissanó, la

popular Isabel Castellano, ad-
met la veracitat de les xifres
aportades pel cap de l'oposició,
encara que les matisa: “Existeix,
en efecte, un deute. Però cal ex-
plicar-li a la gent que es deu a la
política d'este equip de govern,
que aposta per generar nou pa-
trimoni”. 

Segons l'alcaldessa del poble,
Benissanó s'està endeutant per-
què està accedint a moltes aju-
des d'administracions provin-
cials (Diputació de València) i
autonòmiques (Generalitat Va-
lencia- na), per a escometre im-
portants obres “com la reforma
de la guarderia, les oficines de la

Policia Local o la Casa de la Jo-
ventut”, ens explica. 

Estes ajudes, segons Isabel
Castellà, solen suposar el 70%
de cada inversió i és l'altre 30%
“el qual aporta el consistori i el
qual suposa l'endeutament”. 

En qualsevol cas, l'alcaldessa
assegura que el patrimoni de
Benissanó permet cobrir molt
folgadament els deutes que es
puguen haver acumulat última-
ment, i es podrien gastar per
ingresar diners, però també as-
segura que s'estan prenent al-
tres mesures, “com reduir des-
peses corrents i augmentar
impostos, com l'IBI, el ICIO o
l'impost de vehicles de tracció
mecànica”. 

L’alcaldesa de Benissanó, Isabel Castellano, i el regidor d’Economía

El líder dels socialistes va-
lencians de Benissanó, Ma-
nuel Castellano, ha redactat
un article d'opinió para Info-
Turia, en el qual critica al go-
vern local (dirigit per la po-
pular Isabel Castellano) de
voler ocultar els beneficis
que, segons assenyala, està
reportant a la població les
ajudes del govern de la nació. 

Segons el portaveu del
PSPV-PSOE, la quantia dels
Fons Estatals d'inversió que
s'han invertit a Benissanó
arriba a els 366.000 euros. A
més, insisteix que ja s'han re-
but el 70% del total “perquè
es puga pagar al contractista,
de manera que este no s'en-
deute més”. El 30% restant es
rebrà quan finalitzen les
obres. 

Castellano explica que les
obres que s'han escomès re-
centment, consistents a em-
pedrar la part del nucli antic
de Benissanó “no és la qual
els socialistes hauríem sol·li-
citat” però “donem suport
aquest projecte per responsa-
bilitat cap als nostres veïns”.
També acusa a l'actual corpo-
ració d'haver optat per esta
proposta abans fins i tot d'ha-
ver-los consultat altres possi-
bles alternatives. 

Finalment, critica al govern
local de pretendre “ocultar el
cartell que informa sobre la
quantia de la inversió del go-
vern nacional” i assenyala que
s’han invertir altres 54.465
euros al poble en un Fons Es-
pecial de Finançament.

La situació econòmica i fi-
nancera de Benissanó ge-
nera un intens debat entre
els líders de les principals
formacions polítiques de la
població: PP i PSPV-PSOE.
El líder dels socialistes, Ma-
nuel Castellano, acusa als
dirigents populars de falta
“de contenció en les despe-
ses  del consistori” i d'haver
generat “el deute més gran
mai registrada a Benissa-
nó”. A estes afirmacions re-
plica l'alcaldessa, Isabel
Castellà, qui assegura que
la crítica dels opositors so-
cialistes mai ve acompan-
yada de propostes alterna-
tives i explica que el deute
adquirit és “real, però con-
sequència de les seues polí-
tiques patrimonialistes”. 

L’alcaldía de Benissanó
signa un acord amb l’IVAJ

El govern local de Benissanó
ha signat un acord amb l'Insti-
tut Valencià de la Juventut
(IVAJ) perquè tots els joves de
la localitat que tinguen entre
14 i 30 anys puguen obtenir el
seu ‘Carnet Jove’. Este acord es
va presentar dins de les Jorna-

des de Cultura i joventut que
s'estan celebrant en esta pobla-
ció. 

L’ acte va tenir lloc en la Casa
de la Joventut i va contar amb la
presència de l'alcaldessa, Isabel
Castellano, i Nuria Rioja, regi-
dora de Joventut. 

També va estar present Belén
Hoyo, secretària general del
IVAJ, qui va animar als joves de
Benissanó a aprofitar els avan-
tatges que ofereix el ‘Carnet Jo-
ve’ para obtindre importants
descomptes en moltes activitats
lúdiques i culturals. 

Nuria Rioja, Isabel Castellano i Belén Hoyo.

L'Ajuntament de Benissa-
nó ha signat un acord amb
el IVAJ, que permetrà als
joves d'esta població obte-
nir un 10% de descompte
en l'entrada a la piscina, al
Castell de la localitat o en
totes les actuacions que es-
tiguen organitzades per la
regidoria de Joventut. Se-
gons Nuria Rioja, edil d'es-
ta àrea, “esta és altra mos-
tra de la voluntat de la
nostra corporació a treba-
llar pel bé dels nostres jo-
ves”. 
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Presentadas las mejoras en 
el polideportivo de Marines

El Ayuntamiento de Marines
ha presentado las obras de remo-
delación del Polideportivo muni-
cipal, en su segunda fase. 

El acto de presentación de las
actuaciones se inició en el Ayun-
tamiento y suelo transcurrió en el
Polideportivo en donde, tras un
breve parlamento, las autorida-
des que asistieron al acto visita-
ron las nuevas instalaciones: es-

tuvieron presentes los diputados
provinciales Carmen Ninet y Ra-
fael Rubio (ambos miembros del
PSPV-PSOE) y también los re-
presentantes comarcales en las
Cortes Valencianas Raul Pardos
(PSOE) y Francisco Tarazona
(PP). La alcaldesa, Maria Dolores
Celda, dirigió unas palabras a los
presentes y agradeció las ayudas
recibidas por las distintas institu-

ciones que habían colaborado
“en hacer de estos proyectos una
realidad”.

Las obras han servido para
acondicionar varias instalaciones
de la población: así, se ha remo-
delalo la piscina municipal, se
han rehabilitado los vestuarios
ubicados junto al campo de fút-
bol y la propia piscina, se han
acondicionado el firme de la pis-

ta de futbolito y los frontones, se
ha mejorado la accesibilidad de
las calles del polideportivo y se ha
renovado las telas metálicas que
separan cada pista deportiva.

“Son unas actuaciones que
eran muy necesarias y que van a
reportar una notable mejoría”,
explicó la alcaldesa, quien mos-
tró su satisfacción por los resul-
tados obtenidos en estas obras.

Aspecto de las piscinas del Polideportivo Municipal, tras las obras de acondicionamiento.

El Ayuntamiento de Mari-
nes ha mostrado a sus veci-
nos los resultados de la se-
gunda fase de las obras
acometidas en el Polidepor-
tivo Municipal. Se trata de
una serie de mejoras que
culminan tras algunos me-
ses de espera. A partir de
ahora, los habitantes de la
población podrán disfrutar
de unas mejoras notables en
las piscinas municipales, en
las pistas de futboto y fron-
tenis y en los accesos al pro-
pio polideportivo. Además,
se han cambiado las telas
metálicas que separan cada
pista, muy deterioradas por
el paso de los años. El acto
contó con la presencia de di-
versos políticos.

Se rehabilitan
aceras y calles
con las ayudas
del ‘Plan E’

Tras aprobarse en un pleno
municipal (con los votos en
contra del PP local) la solicitud
de rehabilitar las calles de Ma-
rines y dotar de accesibilidad a
las aceras de la población, se ha
informado desde el consistorio
dirigido por Mª Dolores Celda
que las obras siguen su curso y
se están respetando los plazos
establecidos. 

También se insiste en que la
renovación de esta parte del
municipio (calles Maymona,
Desamparados, Santa Catalina
y San Isidro, así como la aveni-
da Domeño) era necesaria, de-
bido al deficiente estado de
conservación en el que se en-
contraban. Con estas actuacio-
nes mejorarán el tráfico de ve-
hículos y la seguridad de los
peatones.

La asignación de las obras a
la empresa Obras Públicas Su-
biela, SL se fundamentan no
sólo resultaran los idóneos en
términos económicos, sino que
también se debía favorecer la
contratación de mano de obra
desempleada. En este caso son
6 las personas que se han con-
tratado y, de ellas, cuatro están
empadronados en Marines.
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Exposiciones
veraniegas 
en la ‘Casa
de la Señoría’

El PSOE de Olocau denuncia la
falta de seguridad en las obras

Dirigentes del PSOE de Olo-
cau denuncian la “total ausencia
de medidas de seguridad” en las
obras que se están acometiendo
en la localidad y que forman
parte del Fondo Estatal de In-
versión Local que ha puesto en
marcha el gobierno nacional de
José Luis Rodríguez Zapatero.

Según Antonio Ropero, con-
cejal socialista de Olocau, la si-
tuación de la entrada al Centro
de Salud de la población es un
“auténtico peligro”, ya que no
existen barandillas en las pasa-
relas que se han dispuesto en
ese punto.

Es por ello que el grupo socia-
lista de la población ha decidido
presentas un escrito, a través
del Registro de Entrada del
Ayuntamiento, en el que expo-
nen las quejas de algunos veci-
nos y también instan a los diri-
gentes locales a tomar medidas
para paliar esta situación.

“Hemos recibido quejas de un
elevado número de vecinos que
se queja por las dificultades que
están teniendo para acceder a
sus viviendas”, explica Antonio
Ropero, quien expresa su temor
a que pueda llegar a producirse
algún percance.

La situación más grave, según
este concejal, es la que se vive en
el Centro de Salud: “La mayoría
de los usuarios son gente mayor
o madres que acompañan a ni-
ños pequeños”, explica, y cita un
caso en el que “se vivió un susto
que pudo haberse convertido en
algo mucho más grave”. Al pa-
recer, una anciana tropezó y no
tuvo la oportunidad de asirse a
ninguna barandilla, al no haber-
se instalado ninguna.

Las quejas del partido de la
oposición están encaminadas,
según han comentado a InfoTu-
ria, a conseguir que la alcaldesa

adopte las medidas correctoras
pertinentes y a que dote de una
señalización adecuada a las zo-
nas en obras.

InfoTuria se ha dirigido al
Ayuntamiento de Olocau, en di-
versas ocasiones, para conocer
la opinión sobre este asunto de
la máxima dirigente de la pobla-
ción, María Ascensión Arnal.
Por desgracia, nuestras consul-
tas no han podido ser atendidas,
de modo que no podemos ofre-
cerle a nuestros lectores sus re-
flexiones al respecto. En cuanto
acceda a atendernos daremos
cumplida cuenta de ello.

La entrada al Centro de Salud de Olocau carece de medidas de seguridad.

El emblemático edificio de
la ‘Casa de la Señoría’ es el
lugar elegido para acoger
tres iniciativas culturales
que a buen seguro servirán
para que muchos vecinos de
la comarca puedan tener  a
su alcance una interesante
alternativa en la que invertir
el tiempo de ocio en los me-
ses de Julio y Agosto.

Desde el 27 de junio hasta
el12 de julio es posible reco-
rer una exposición fotográ-
fica que, bajo el título, ‘In-
fants del mon i el seu medi’
acerca la realidad social de
distintos jóvenes que for-
man parte de diversas cultu-
ras.

Desde el 17 de julio hasta
el último día de ese mes po-
drá visitarse la muestra
‘Fauna en Acción’, una va-
riada muestra de diversas
especies de animales que vi-
ven en el planeta. La exposi-
ción recoge imágenes de
muchos de estos seres en
distintos ámitos de su vida,
y sirve para conocer en pro-
fundidad algunos aspectos
poco conocidos de su rela-
ción con otras especies, así
como para profundizar en
sus costumbres habituales.
Los amantes del mundo ani-
mal están de enhorabuena.

Por último, podemos ade-
lantar que se va a efectuar
otra exposición, en el mes
de agosto, cuya temática va
a despertar el interés de mu-
chos vecinos: ‘El abanico de
colección en la Historia’.

Las obras que se están aco-
metiendo en Olocau, perte-
necientes al Fondo Estatal-
de Inversió Local que ha
impulsado el gobierno del
país han provocado quejas
entre los vecinos; pero no
por el alcance de las mis-
mas, sino porque no se ha
dotado a estas actuaciones
de las medidas de señaliza-
ción y de seguridad que se
requieren en estos casos.
Eso es, al menos, lo que de-
nuncia el PSPV-PSOE de la
localidad, que considera
“un auténtico peligro” la si-
tuación en que han queda-
do algunos puntos de Olo-
cau. Especialmente signiti-
cativo consideran el caso
del Centro de Salud, en
donde recientemente se
produjo un incidente que a
punto estuvo de saldarse
con graves consecuencias
para una vecinas.

La oposición acusa al gobierno de
negarle el acceso a la información

Según han manifestado fuentes
socialistas de Olocau, se está es-
tudiando la posibilidad de em-
prender acciones judiciales con-
tra la alcaldesa de la población, la
popular María Ascensión Arnal,
por negarles el acceso a informa-
ciones que les permiten realizar

su labor fiscalizadora.
Los miembros del PSOE de

Olocau creen que esta manera de
actuar del consistorio se funda-
menta en unas presuntas irregu-
laridades en la tramitación del ex-
pediente referido al cobro de las
basuras. Dicho expediente se

aprobó en 2007 y, según fuentes
socialistas, han supuesto un au-
mento del 218% a la hora de pa-
gar al consistorio en concepto de
recogida de basuras.

Sin respuesta desde mayo
El pasado mes de mayo hubo

un intento, por parte del grupo
socialista, para acceder a una co-
pia de este expediente: según afir-
man, se les denegó la petición. Sí
pudieron acceder temporalmen-
te al mismo, “y certificamos que
faltaba documentación”, según
explica el portavoz socialista en
Olocau, Antonio Ropero.

“La actitud de la alcaldesa, Ma-
ría Ascensión Arnal, es opaca y
poco transparente”, insiste Anto-
nio Ropero. “Un buen político,
cuando hay sospechas fundadas
sobre su gestión, ofrece toda la in-
formación disponible para disi-
par cualquier duda. Aquí, en Olo-
cau, es justo lo contrario”, añade.

En InfoTuria hemos contacta-
do en diversas ocasiones con el
consistorio de Olocau, para obte-
ner una réplica de la alcaldesa de
la población. De nuevo, ha sido
posible acceder a alguna declara-
ción de Mª Ascensión Arnal.

El Ayuntamiento de Olocau.

Las denuncias socialistas
en Olocau, respecto a una
presunta negación por par-
te del gobierno local a per-
mitirles el acceso a la infor-
mación, han llegado a un
punto máximo: los miem-
bros del PSPV-PSOE han
acudido a la Secretaría Mu-
nicipal acompañados por
un notario que ha dado fe
de la negativa del consisto-
rio a permitir el acceso a
determinados expedientes.
Desde el consistorio se dice
que nada de esto es cierto.
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Loriguilla delega otra
competencia tributaria

El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha añadido la recaudación
ejecutiva de los ingresos de de-
recho público no tributarios a
los servicios de la gestión tribu-
taria que hasta ahora había de-
legado en la Diputación de Va-
lencia. 

Con esta actuación, la gestión
de la Diputación reducirá la
carga de trabajo del personal
existente en dicho consistorio
de la comarca del Camp de Tú-
ria.

El Servicio de Gestión Tribu-
taria (SGT) de la corporación
provincial ya se ocupaba, hasta
el momento, de las tareas de
gestión y recaudación de los
impuestos de bienes inmuebles
(IBI), rústica y urbana, así co-
mo del impuesto de actividades
económicas (IAE) del munici-
pio.

Asimismo, esta actuación
permite al Ayuntamient de Lo-
riguilla  incrementar la recau-
dación municipal, puesto que el

servicio provincial actualiza
continuamente los padrones
fiscales para que representen
fielmente la realidad y conse-
guir así una recaudación efi-
ciente.

Se trata, en suma de una ac-
tuación que va a reportar mu-
chas ventajas a los vecinos de la
población, ya que le va a per-
mitir gestionar más eficiente-
mente sus recursos al tiempo
que ofrece a sus vecinos un ser-
vicio de calidad y diligente.

El consistorio de Loriguilla
ha decidido añadir otra ac-
tuación a las que ya venía
ejecutando la Diputación
de Valencia. Hasta el mo-
mento, dicho organismo
provincial se encargaba de
gestionar la tributación de
los vecinos; ahora, tam-
bién se va a encargar de la
recaudación ejecutiva de
los ingresos de derecho pú-
blico no tributario. La me-
dida se presenta como una
posibilidad de aumentar la
diligencia de estas tramita-
ciones y se va a reducir la
carga de trabajo del perso-
nal que se venía encargan-
do de este menester.

El programa ‘La Dipu te Be-
ca’ emplea como becarios a
estudiantes que ejercerán du-
rante el período vacacional
veraniego sus funciones en
las áreas de urbanismo, servi-
cios municipales, deportes,
cultura, juventud, servicios
sociales y nuevas tecnologías. 

Las becas tienen una dura-
ción máxima de tres meses
(julio, agosto y septiembre) y
están dotadas con 600 euros
brutos mensuales, cuantía fi-
nanciada por la Diputación de
Valencia (80%) y el consisto-
rio (20%).

Se trata de una iniciativa
que se considera totalmente
implantada en la provincia y
que goza de un grado de acep-
tación muy elevado entre los
jóvenes que aspiran a que se
les asigne alguna de las plazas
que se ofertan. Debe tenerse
en cuenta que el número de

plazas se determina a partir
del número de habitantes que
cuenta cada población.

En el caso de Loriguilla, las
personas elegidas para reali-
zar las becas son: Samuel
Iraola Viana, Sheila Hernán-
dez Cervera, María Rodríguez
Valero, quienes efectuarán
sus prácticas en el mes de ju-
lio.

Patricia Cervera Adalid,
Rubén Alcalá Cervera, Sara
Velero Sáez desempeñarán su
trabajo en el consistorio de
Loriguilla en agosto.

Por último, María Amparo
Cervera Pérez, Sofía Pérez
Rodrigo, Roberto Sanchis
Cervera harán lo propio en
septiembre.

Es de suponer que todos
van a trabajar duro para apli-
car en la práctica diaria aque-
llas enseñanzas académicas
que han ido aprendiendo.

El programa de becas a los
estudiantes de FP y univer-
sitarios que deseen reali-
zar sus prácticas veranie-
gas en los distintos Ayun
tamientos de la provincia
de Valencia también ha lle-
gado a Loriguilla. Van a ser
tres los estudiantes que ac-
cedan a estas plazas en ca-

da uno de los meses en que
es posible beneficiarse de
ellas (es decir, que se va a
contratar los servicios de
nueve jóvenes). Así, el con-
sistorio ayudará a comple-
tar su formación académi-
ca con un aprendizaje que
se verá remunerado con
600 euros al mes.

El Ayuntamiento podrá
contar con 9 becarios 

Entrada al Ayuntamiento de Loriguilla.
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Al alcalde de Gátova, el so-
cialista Leopoldo Romero,
se queja del trato que se se
lestá dando desde las admi-
nistraciones públicas valen-
cianas a la población en la
que gobierna: “En 14 años
no se ha hecho ni un metro
de carretera”, explica. Ade-
más de esta situación de

abandono al que se está so-
metiendo a Gátova, bajo su
punto de vista, Romero de-
nuncia que se está viviendo
un proceso de politización
en el reparto de las ayudas a
municipios que, como el su-
yo, “cuentan con escasos re-
cursos y necesitan de las
ayudas de Diputación y de

la Generalitat”. Según ma-
nifiesta este alcalde socia-
lista, en la concesión de las
ayudas ‘Ruralter-Leader’ se
ha vivido una situación in-
édita hasta la fecha, ya que
“se sustituyó a los técnicos
que determinaban qué po-
blación recibía las ayudas
por gente politizada”.

El alcalde de Gátova
demanda más ayudas

Las quejas del alcalde de Gáto-
va, el socialista Leopoldo Rome-
ro, se acumulan: “Nuestra pobla-
ción está integrada, en un 100%
de su territorio, en el parque na-
tural de la Sierra Calderona y la
normativa vigente nos quita casi
cualquier margen de maniobra
para expandirnos y crecer”.

Romero se refiere al Plan de
Ordenación de Recursos Natura-
les (PORN) y al Plan Regulador
de uso y Gestión (PRUG), que
impiden acometer obras más allá
del casco urbano de la situación.
Esto, según el alcalde, impide
que el pueblo pueda crecer como
lo hacen otras poblaciones.

“A nosotros no nos parece
mal”, nos dice, “pero si encima
nos deniegan las ayudas es impo-
sible ofrecer mejores servicios a
nuestros vecinos”. Y pone el si-
guiente ejemplo: “En los planes
‘Ruralter-Leader’ no hemos reci-
bido ni un euro en 2009 y sólo se
nos han concedido 18.000 euros
en 2010. Otras  poblaciones, go-
bernadas por el PP, han recibido
90.000 euros”.

¿Cree el alcalde que existe un
sesgo político en la concesión de
las ayudas? No parece tener du-
das al respecto: “Antes las deci-
siones las tomaban los Grupos de
Acción Local (GAL), formados
por técnicos impaciales que eva-
luaban la idoneidad de cada caso
y determinaban la población que
recibía cada ayuda”, explica.
“Ahora son los alcaldes de la zo-
na, que mayoritariamente tiene
el color político del PP, los que
deciden qué pueblo recibe ayu-
das y a cuánto ascienden”, de-
nuncia Romero.

La acusación es grave, pero no
parece preocupar al alcalde de
Gátova: “No existe otra posible
lectura ante hechos tan claros.
Nosotros hemos solicitado siete
propuestas y sólo hemos recibido
una respuesta afirmativa y se nos
han denegado el resto”. Además,
adelanta que va denunciar el ca-
so en las Cortes Valencianas y
van a exigir una respuesta en la
Consellería de Agricultura y Des-
arrollo Rural.

“Este no es un hecho puntual.
En 14 años no se ha hecho ni un
metro de carretera en Gátova,
pese a ser una población atrave-
sada por una carretera que es in-
tercomarcal e inerprovincial”,
concluye el alcalde.

Leopoldo Romero, alcalde de Gátova.
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El Cibo Llíria CB acaba
la Liga en séptimo lugar

El Cibo Llíria CB, l’equip més
representatiu del bàsquet del
Camp de Túria ha finalitzat el
campionat 2008-2009 de la Lli-
ga EBA en una meritòria setena
plaça. 

L'equip ha sumat 15 victòries i
altres tantes derrotes i ha acusat
certa falta de regularitat que,
unida a la dolenta ratxa viscuda
en l'inici del campionat l'ha im-
pedit optar a una posició més
elevada dins de la competició. 

Si s'analitzen les estadístiques
dels components del primer
equip, són uns quants els noms

que acaparen les millors xifres:
així, Vicent Faubel és el jugador
que més punts ha anotat (334),
el qual més assistències ha re-
partit (97), el qual més balons
ha robat (60 en total, una mitja-
na de 2,5 per partit) i el qual
més faltes personals provoca
(120 en 30 jornades, és a dir, 5
per partit). 

Així mateix, ha destacat el ju-
gador senegalés Elhadji-You-
nouss Diop, que ha sigut el mà-
xim rebotador (158); a més, ha
aportat 158 punts (amb una
mitjana de 7,6 per partit). 

Víctor Hidalgo ha anotat 256
punts i té la millor mitjana ano-
tadora per partit (16 punts per
partit), situació que es repeteix
amb el % de captures de rebots
per partit (7,4, sobre un total de
119). 

També destaca l'aportació
anotadora de jugadors com Ja-
vier Santamaría (257 punts,
amb una mitjana de 9,1 per par-
tit); Luis Sabater (264, amb una
mitjana de 8,8); o Raúl Abad
(autor de 202 punts, amb una
mitjana de 6,7 per cada partit
disputat). 

El Cibo Llíria ha acabat la
temporada regular amb
una setena plaça que s'ex-
plica per la falta de regula-
ritat de l'equip en algunes
fases del campionat, tot i el
el bon joc que exhibit en al-
guns moments. La mala rat-
xa de resultats que va viure
entre les jornades 4ª a 10ª
(en les quals va acumular
set derrotes consecutives) li
van restar confiança en el
seu joc a l'equip. No obstant
això, el conjunt edetà va re-
accionar ràpidament, des-
prés de sumar cinc victòries
en els següents sis partits.
L'equip seguirà un altre any
a l’ EBA. 

Las crónicas de la época no
tienen dudas a la hora de re-
ferirse a Gaspar Rubio Melià,
un indiviuo difícil de catalo-
gar que ha logrado la difícil
tarea de no dejar indiferente
a nadie.

Jugador genial, con un re-
gate prodigioso y una visión
de juego excepcional, tuvo
una personalidad que marcó
tanto su carrera futbolística
como su manera de vivir la vi-
da.

Rubio Melià fue fichado, en
tres (ha leído bien, ¡tres!) oca-
siones por el Real Madrid.
También fue famoso por un
par de ‘fugas’, según algunos,
a equipos de ligas poco rele-
vantes en lo futbolístico (Mé-
xico y Cuba) aunque proba-
blemente muy interesantes
en otros apartados.

En realidad, Melià Rubio
era un futbolista que, por su
juego (en el que las contínuas
fintas y regates lograban sa-

car de sus casillas a los defen-
sas rivales) hacía que peligra-
ra la integridad de sus pier-
nas.

El CD Serra Calderona de
Serra ha organizado, en su
honor, un torneo de fútbol-
sala en el que participan equi-
pos muy relevantes en este
deporte: se trata del Playas de
Castellón FC, el Benicarló FC
y el Sucro Cullera FS.

Los distintos actos deporti-
vos tuvieron lugar en la ma-
ñana del domingo 5 de julio.
Por la tarde se disputó el en-
cuentro que determinó qué
equipos ocuparon el 3º y 4º
puesto y, posteriormente, se
disputó la final. 

Acto seguido se produjo la
entrega de premios, en las
que se entregó a cada partici-
pante un recuerdo de esta jor-
nada. 

Debe destacarse el gran
ambiente que se registro a lo
largo de toda la jornada.

La población de Serra pre-
para el primer ‘Memorial
Gaspar Rubio Melià’, con
el que se pretende home-
najear al que fuera jugador
de Valencia CF y Levante
UD, entre otros muchos
equipos. El que fuera cono-
cido como el ‘Rey del As-
trágalo’ y admirado por su

brillantez sobre los terre-
nos de juego se convierte
así en la figura que va a ser-
vir como nexo de unión e
las actividades deportivas y
de ocio que van a tener lu-
gar en esta población. El
CD Serra Calderona de Se-
rra se va a enfrentar a dos
grandes rivales.

Gaspar Rubio Melià,
homenajeado en Serra

La plantilla del Cibo Llíria CB en la temporada 2008-2009.

Resumen de la temporada 
de fútbol en el Camp de Túria

Debe destacarse la permanen-
cia en la categoría lograda por el
Ribarroja CF. La entidad presidi-
da por Vicente Durá logró su per-
manencia en la categoría tras una
jornada final de infarto, en la que
se certificó la permanencia con
una goleada. El equipo se man-
tiene en el grupo 6 de la Tercera
División, tras finalizar en 14º po-
sición y haber sumado 44 puntos.

AC Benaguasil y Llíria CF han
sido los representantes de la co-
marca en el Grupo 2 de la Regio-
nal Preferente. El club benagua-
silero ha acabado en la 8ª
posicióny se ha convertido en un
experto en vencer a los gigantes
de la categoría. El conjunto ede-
tano, por su parte, ha acabado
13º, con 42 puntos, en un campe-
onato irregular.

La competición con más equi-
pos de la comarca ha sido el gru-
po 3 de la Primera Regional . El
equipo que ha finalizado el torneo
ocupando una plaza más alta ha
sido el Atlètic Vallbonense: ha si-
do 4º, con 52 puntos y sólo una
mala racha ha privado al club de
luchar por cotas más altas. El San
Antonio de Benagéber CF ha
mostrado una buena imagen este

año y ha finalizado el campeona-
to en 5ª posición, con 49 puntos.
El UD Bétera, por su parte, ha lo-
grado remontar el vuelo tras un
inicio nefasto y, de la mano de Al-
fonso Chicharro ha logrado que
su equipo fuera 10º, con 34 pun-
tos. Mucho sufrimiento el acu-
mulado por el Vilamarxant CF,
que padeció hasta la última jor-
nada para lograr la permanencia:
al final lo logró y acabó 11º, con
34 puntos.

También en Primera Regional,
aunque en el grupo 2, ha jugado
la UD Nàquera, que a acabado
10º con 33 puntos.

Por último, una gran alegría la
vivida en el grupo 5 de Segunda
Regional: el CDFB l’Eliana ha lo-
grado el ascenso, gracias al mag-
nífico trabajo de Luis Escudero y
sus jugadores: han sido primeros
de su grupo, tras sumar 51 pun-
tos. Otro equipo que ha firmado
una temporada buena ha sido el
CD Casinos, que acabó 3º, con 43
puntos y una plantilla muy moti-
vada. El Benissanó CF ha acaba-
do en 5ª posición, con 33 puntos,
alternando su juego. Por último,
el CF Marines ha mejorado mu-
cho su imagen y acabó siendo 9º,
con 28 puntos.

El Ribarroja CF certificó su permanencia con una gran victoria.

L’equip de
veterans de
la Pobla puja
de categoria

L'equip de veterans de La
Pobla de Vallbona ha assolit
un magnífic resultat en la
temporada, després de can-
viar de manera radical la
imatge (i els resultats) que ha-
vien mostrat en la campanya
anterior. 

Els propis components de la
plantilla han admès que, en
efecte, el canvi que s'ha expe-
rimentat en el si de la plantilla
ha estat una de les claus que
ha determinat que l'equip, que
en la temporada 2007-2008
va acabar com segon “per la
cua”, segons admetia un dels
components de l'equip, haja
finalitzat el campionat 2008-
2009 com segon classificat,
però en la part alta. A més, el
gran rendiment de l'equip s'-
ha vist recompensat amb l'as-
cens.

Futbol femení 
Des de l’Atlètic Vallbonense

s'està fent una crida perquè
totes les xiques que ho desit-
gen s'inscriguen en l'equip fe-
mení del club, ja que la plan-
tilla és curta i necessitaria in-
corporar a 2-3 jugadores per a
ser encara més competitiu. 

Comportamiento desigual
el que han tenido los pri-
meros equipos de fútbol de
la comarca del Camp de Tú-
ria. Habida cuenta que las
características de cada club
(y su pertenencia a una de-
terminada categoría) hace
que los logros deban me-
dirse en sus justos térmi-
nos, deben destacarse por
igual la permanencia del
Ribarroja CF en Tercera Di-
visión y el ascenso del
CDFB l’Eliana a Primera
Regional. También equipos
como el AC Benaguasil, la
UD Nàquera, la UD Bétera
el CD Casinos y el CF Mari-
nes han firmado campañas
en las que se han superado
las expectativas.
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NitdSons, una alternativa
nova per a les nits d’oci

Eduardo, conta'ns que
ofereix NitdSons... 

En NitdSons oferim als nos-
tres clients un espai en el qual
prendre copes siga compatible
amb poder passar una estona
agradable, conversant amb
amics i escoltant bona música. 

Però NitdSons no és no-
més un club: també conta
amb una terrassa... 

En efecte, és altra de les alter-
natives que oferim. Es tracta
d'un espai situat en el primer pis,
sota les estrelles, en el qual la
música chill-out es combina amb
imatges suggeridores... 

Com és l'oferta musical
del vostre local? 

És variada i depèn del que cri-
dem ‘Nits Temàtiques’. Combi-
nem funky i jazz, indy-pop i mú-
sica dels 80, i també té cabuda
música house i electrònica. A
més falta molt poc perquè els
nostres clients puguen assistir a
actuacions en directe, barreges
de DJs de la zona, projeccions de
concerts històrics... molts tipus
de diversió, sens dubte. 

A qui va dirigit NitdSons? 
La veritat és que no busquem

un tipus de client concret, sinó
que esperem agradar a tots els

quals desitgen passar-lo bé en
un ambient molt agradable. De
moment estem tenint una res-
posta molt bona i esperem anar
millorant més i més. 

Fins a quan està obert el
local? 

Obrim, de dimarts a diumen-
ge, a les 18:00 hores, per a la
gent que vulga prendre alguna
cosa abans d'anar a sopar. I no
tanquem fins a les 3:30 del ma-
tí, encara que és veritat que dei-
xem que els nostres clients pu-
guen acomiadar-se de nosaltres
amb calma i sense massa pres-
ses...

Nitdsons és la nova alter-
nativa a les nits d'oci de la
comarca de Camp de Túria.
Eduardo Jiménez és un dels
propietaris d'este local, que
es postula com una oferta
diferent per a tots els que

desitgen passar una bona
estona amb amics mentre
prenen les seues copes en
un ambient de bona música
i nits agradables baix les
estreles. Nitdsons és un lo-
cal diferent, que vol oferir

als seus clients una alter-
nativa tan suggeridora
com el seu nom, que evoca
conceptes com ‘somnis’ i
‘sons’... 
Podeu visitar la seua web:
www.nitdsons.com 

La ‘8ª Mostra
Escènica’ de 
la Pobla obté  
un gran èxit

La Pobla de Vallbona ha ce-
lebrat la '8ª Mostra Escènica
Infantil i Juvenil' que, des del
29 de maig fins el 7 de juny va
permetre a més de reunirà a
més de 400 xicotets artistes
mostrar les seves destreses
com intèrprets i ballarins. 

Este esdeveniment va estar
organitzat per l'Escola Muni-
cipal d'Arts Escèniques
(EMAE), la Associació  Teatral
Kasiopea i La Titella amb l'ex-
pressa col·laboració i patroci-
ni, entre uns altres, de l'Ajun-
tament de la Pobla de Vall-
bona i el periòdic InfoTuria.

Al llarg de la mostra s’han
produït un total de 20 repre-
sentacions i han acudit col·le-
gis, escoles teatrals i associa-
cions de València, la Pobla de
Vallbona, L´Eliana, Manises,
Torrent , Benaguasil, Alfafar,
etc. El día 7 de juny va tindre
lloc el '3er Festival Escènic-
Solidari', on artistes de dife-
rents àmbits escènics i artís-
tics actuaran de manera des-
interessada a benefici de
l'ONG EFFETÁ, la qual es tro-
ba desenvolupant nous pro-
jectes humanitaris entre els
més desfavorits. 

Segons Miguel Aleixandre,
un dels impulsors de la Mos-
tra, “enguany hem plantat ca-
ra a la crisi ampliant la parti-
cipació de xiquets i grups, fent
veure que la il·lusió i esforç
dels seus treballs seran re-
compensats mostrant tot el
potencial escènic que duen
dins, tant en la dansa, el teatre
o el ball”. 

El Concurs Internacional de
Joves Intèrprets, tot un èxit

L'església de la Sang va ser el
lloc que es va triar per acollir la
cerimònia de lliurament dels
premis del Concurs Internacio-
nal de Joves Intèrprets ‘Ciutat
de Llíria’ en la seua edició de
l’any 2009. L'acte va estar pre-
sidit per l'alcalde edetà, Manuel
Izquierdo. 

Finalment varen ser un total
de 86 els participants en aques-
ta edició, que va quedar divida
en cinc especialitats: vent-me-
tall, vent-fusta, piano, percus-
sió i corda.

Els músics que varen pren-
dre part en este concurs tenien
una procedència molt diversa,
amb gent nascuda a moltes re-
gions d’España: així, varen par-
ticipar un bon grapat de músics

de Catalunya (Lleida, Barcelo-
na), Andalusia (Sevilla, Huelva,
Granada), Castella-la Manxa
(Conca), Aragó (Saragossa),
Murcia, Madrid i, lògicament,
va concórrer una molt extensa
representació de diversos punts
de la Comunitat Valenciana.

Fins i tot es va contar amb la
participació de músics forans,
que arribaven des de paisos del
centre d’Europa, com va ser el
cas d’un dels premiats, que
provenia d’Hongria. 

A la cerimònia es va combi-
nar l'emoció pròpia d’un lliura-
ment de premis amb la sobrie-
tat i elegància que caracteritza
als artistes: els músics que van
obtindre algun premi en la mo-
dalitat Edeta van participar en

l'acte interpretant alguna peça
musical. 

Tots els lectors que estiguen
interessats en coneixer la elació
completa amb els noms de tots

els guanyadors d’aquest con-
curs, dividits per especialitat,
poder fer-ho entrant a la nostra
edició digital del periòdic co-
marcal InfoTuria.

Una de les guanyadores del Concurs de Música ‘Ciutat de Llíria’.

L’edicio 2009 del Concurs
Internacional de Joves In-
tèrprets ‘Ciutat de Llíria’ va
ser un èxit de participació.
L’Esglèsia de la Sang va aco-
llir recentment un acte en el
que van participar joves mú-
sics d’un gran nombre de re-
gions d’Espanya (Andalusia,
Catalunya, Madrid, Mur-
cia...) i d’altres païssos d’Eu-
ropa. Els premis es van divi-
dir en  especialitats (vent-
metall, vent-fusta, piano,
percussió i corda) i varen ser
un total de 86 els músics que
es presentarem amb la il·lu-
sió d'exhibir  les seues quali-
tats musicals. L’acte va ser
molt ben valorat pels asis-
tents, els quals van lloar el
gran nivell dels participants.
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CINE

VILAMARXANT

Diumenge 12 de juliol, 22:30 h.‘Un
chihuahua en Beverly Hills’, a la Repla-
ça.
Diumenge 19 de Juliol, 22:30 h.
‘Noche en el museo 2’, a la Replaça.
Diumenge 26 de juliol, 22:30 h.
‘Australia’, a la Replaça.

L'ELIANA

Dilluns 6 de Juliol. Terrassa d'estiu:
‘Vicky Cristina Barcelona’.
Dimarts 7 de Juliol. Terrassa d'estiu:
‘Vicky Cristina Barcelona’.
Dimecres 8 de Juliol. Terrassa d'es-
tiu: ‘The International: Dinero en la
sombra’.
Dijous 9 de Juliol. Terrassa d'estiu:
‘The International: Dinero en la som-
bra’.
Dissabte 18 de Juliol. Terrassa d'es-
tiu: ‘Crepúsculo’. 
Diumenge 19 de Juliol. Terrassa
d'estiu: ‘7Crepúsculo’. 
Dilluns 20 de Juliol. Terrassa d'es-
tiu: ‘Gomorra’. 
Dimarts 21 de Juliol. Terrassa d'es-
tiu: ‘Gomorra’. 
Dimecres 22 de Juliol. Terrassa
d'estiu: ‘Retorno a Brideshead’. 
Dijous 23 de Juliol.  Terrassa d'estiu:
‘Retorno a Brideshead’. 
Divendres 24 de Juliol.  Terrassa
d'estiu: ‘Star Trek 2009’. 
Dissabte 25 de Juliol.  Terrassa d'es-
tiu: ‘Star Trek 2009’. 
Diumenge 26 de Juliol.  Terrassa
d'estiu: ‘Star Trek 2009’. 
Dilluns 27 de Juliol.  Terrassa d'es-
tiu: ‘Déjame entrar’.
Dimarts 28 de Juliol.  Terrassa d'es-
tiu: ‘Déjame entrar’. 
Dimecres 29 de Juliol.  Terrassa
d'estiu. ‘Slumdog Millionaire’. 
Dijous 30 de Juliol.  Terrassa d'estiu
‘Slumdog Millionaire’.
Divendres 31 de Juliol.  Terrassa
d'estiu. ‘Gran Torino’. 

LLIRIA

Dissabte 11 de juliol, 22.30 h. ‘El
caballero oscuro’.
Dissabte 18 de juliol, 22.30 h.
‘Kung-fu panda’. 
Diumenge 25 de juliol, 22.30 h.
‘Astérix en los juegos olímpicos’. 

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Dimarts 7 de Juliol, a les 22.30 h.
‘Hanna Montana, la película’, al Parc
Municipal.
Dimecres 8 de Juliol, 22.30 h.
‘Hanna Montana la película’, al Parc
Municipal.
Divendres 10 de Juliol, 22.30 h. ‘X-
Men Origenes: Lobezno’, al Parc Muni-
cipal.
Diumenge 12 de Juliol, 22.30 h. ‘El
pequeño animal salvaje’, al Parc Muni-
cipal.
Dimarts 14 de Juliol, 22.30 h.
‘Monstruos contra alienigenas’, al Parc
Municipal.
Dimecres 15 de Juliol, 22.30 h. ‘Sé-
raphine’, al Parc Municipal.
Dijous 16 de Juliol, 22.30 h. Cine

‘Angeles y demonios’, al Parc Munici-
pal.
Dissabte 18 de Juliol, 22.30 h. Cine
‘Angeles y demonios’, al Parc Munici-
pal.
Diumenge 19 de Juliol, 19.30 h. ‘El
Dragón y Trabaldabas’, al Parc Munici-
pal.
Dimarts 21 de Juliol, 22.30 h.
‘Noche en el museo 2”, al Parc Muni-
cipal.
Dimecres 22 de Juliol, 22.30 h. ‘El
milagro de Henry Poole’, al Parc Muni-
cipal.
Dijous 23 de Juliol, 22.30 h. Cine
‘Millennium 1’, al Parc Municipal.
Divendres 24 de Juliol, 22.30 h.
‘Terminator Salvation’, al Parc Munici-
pal.
Diumenge 26 de Juliol, 19.30 h. Ci-
ne ‘Historia de la titella’, al Parc Muni-
cipal.
Diumenge 26 de Juliol, 22.30 h.
Cine ‘Historia de la titella’, al Parc Mu-
nicipal.
Dimarts 28 de Juliol, 22.30 h. Cine
‘Vamos a la luna’, al Parc Municipal.
Dimecres 29 de Juliol, 22.30 h.
‘Coco’, al Parc Municipal.
Dijous 30 de Juliol, 22.30 h. ‘La
mala’, al Parc Municipal.
Divendres 31 de Juliol, 22.30 h.
‘Corazón de tinta’, al Parc Municipal.

EXPOSICIONS

VILAMARXANT

Diumenge 12 de Juliol, 20:00 h.
Inauguració de l’exposició: ‘Vilamar-
xant: una mirada al passat’, del fotògraf
local Andalino Faus. A la 1ª Planta de
l’edifici cultural La Cisterna. Fins el 31
de juliol, amb horari de dimarts a dis-
sabte de 19:00 a 21:00 h. i diumenge de
12:00 a 14:00 i de 19:00 a 21:00 h.

L'ELIANA

Diumenge 12 de Juliol, 20:00 h.
Inauguració de l'exposició de fotogra-
fies ‘Dejando rastro’, de Maria Jesús
Bautista 
Dimecres 1 de Juliol - 31 de Juliol.
‘L’Eliana un trajecte vital’, un recorre-
gut visual per la nostra història.

OLOCAU

Dissabte 27 de Juny - Diumenge
12 de Juliol. ‘Infants del mon i el seu
medi’.
Divendres 17 de Juny - Divendres
31 de Juliol. ‘Fauna en acció’.

TEATRE

VILAMARXANT
Divendres 10 de Juliol, 22:30 ho-
res. Teatre a la Replaça, Grup de Tea-
tre de la Falla El Colp: ‘Cels del noven-
çà’.
Dissabte 25 de Juliol, a les 22:30
h. Teatre a la Replaça. Agrupación Es-
cénica Enrique Rambal: ‘La caza de la
extranjera’.

LLIRIA

Divendres 24 de Juliol, 22:00 ho-
res. Grup de Teatre El Clarín: ‘La casa
de Bernarda Alba’.

MÚSICA

VILAMARXANT

Dissabte 11 de Juliol, 22:30 h.
XXXV Festival de Bandes de Música, a
la Replaça. També amb la Societat Jo-
ventut Musical d’Albal.
Dilluns 13 de Juliol fins a Diven-
dres 17 de Juliol, de 19:30 a 21:30
h. Taller de Dansa i Jota de Vilamar-
xant. Classes gratuïtes al Pavelló Muni-
cipal .
lamarxant al pavelló municipal.
Divendres 17 de Juliol, 22:30 h.
Play-backs, a la Replaça: Grup de Ball
de la Falla Pensat i Fet.
Dissabte 18 de Juliol, 22:30 h.
Play-backs, a la Replaça: Grup de Ball
de la Falla El Colp.
Diumenge 19 de Juliol, 19:30 h.
Concert Coral, a la Casa de la Cultura:
Coral Renàixer, coral Divertiveus i Cor
d’Ames de Casa TYRIUS.
Dilluns 20 de juliol fins Dijous 23
de juliol,  de 19:30 a 21:30 hores.
Taller gratuït de Dansa i Jota de Vila-
marxant al Pavelló Municipal.
Divendres 24 de Juliol, 23:00 h.
Dansà tradicional des de la plaça de l’A-
juntament a la Replaça pel carrer de
Sant Blai. 

L'ELIANA

Divendres 10 de Juliol.  Orquesta
Vértigo (Espectacles Montecarlo). 
Dissabte 11 de Juliol. Actuació del
músic Pep Gimeno ‘El Butifarra’.
Dissabte 11 de Juliol.  Orquesta Glit-
ter (Espectacles Montecarlo).
Diumenge 12 de Juliol. Músics de
Joaquín Sabina: Carabina 3030.
Diumenge 12 de Juliol. ‘From lost to
the river’, amenitzat per Pilar Molina i
César Rubio.
Dilluns 13 de Juliol. Orquestra de
guitarres i de la Banda Juvenil.
Dilluns 13 de Juliol. Actuació de la
cantant Noelia Zanón. (Espectacles
Montecarlo).
Dimarts 14 de Juliol. Espectacle mu-
sical ‘Espítiru de Broadway’. 
Dimecres 15 de Juliol. Concert de
Loquillo. 
Dimecres 15 de Juliol. Orquestra
Syberia (Espectacles Montecarlo). 
Dimecres 15 de Juliol. Nit d'albaes. 
Dijous 16 de Juliol. Orquestra Mon-
tecarlo amb Eduard Forés. 
Divendres 17 de Juliol.  Musical
‘Clasic de Hollywood’ i Orquestra ‘Ma-
triz Band’.

LA POBLA DE VALLBONA

Dissabte 11 de juliol, 23:00 h. I
Mostra de Jazz: combo New Hortelans
Dixiland Band i Jazzbona Big Band.
Dissabte 18 de juliol, 23:00 h. IV
Cebarock. Festival de rock del Camp de
Túria.
Dissabte 25 de juliol, 22:30 h. Fes-
tival de bandes: Corporació Musical de
la Vall d'Uixó i Corporació Musical de la
Pobla de Vallbona .
Divendres 31 juliol, 23:00 h. Or-
questa One .

LLIRIA

Diumenge 12 de Juliol, 22:30 h.
Concert de música de cambra, al Pati

interior del monestir de Sant Miquel .
Diumenge 19 de Juliol, 22:30 h.
Orquesta El Micalet, a Santa Bàrbara .
Diumenge 26 de Juliol, 22:30 h.
Agrupació Musical Edetana Vicente
Gimenez, a Santa Bàrbara.

BÉTERA

Dissabte 11 de Julio, 22:45 h. Cicle
de Càmera, ‘Concert Flautes i Clau’, al
Pati del Castell de Bétera.
Dissabte 18 de Juliol, 22:45 h. Ci-
cle de Càmera, ‘Solistes de l'Orquestra
de València’, al Pati del Castell de Béte-
ra.
Divendres 24 de Juliol, 22:45h. IX
Mostra de Jazz, ‘Ricardo Belda Quartet’,
al Poliesportiu Municipal de Bétera.
Dissabte 25 de Juliol, 22:45h. IX
Mostra de Jazz, ‘Wendell Brunious
Quartet’, al Poliesportiu Municipal de
Bétera.
Domingo 26 de Juliol, 22:45h. IX
Mostra de Jazz, ‘Enjazzats Big Band &
Mike Mckoy’, al Poliesportiu Municipal
de Bétera.

OLOCAU

Dissabte 11 de Juliol de 2009,
22:30h. Concert ‘Quartet de trompes
Alonso Quijano’.
Dissabte 18 de Juliol de 2009,
22:30h. Concert ‘Quartet de corda Ar-
tis Iter’.
Dissabte 25 de Juliol de 2009,
22:30h. Concert ‘Clarinet – Trompa –
Piano’.

INFANTIL

VILAMARXANT

Dissabte 11 de Juliol, de 18:00 a
20:00 h. Tallers Infantils a la Replaça.

LA POBLA DE VALLBONA

Divendres 31 de Juliol al 09 d'A-
gost. Ludoteca infantil (5 a 10 anys).
Divendres 31 Juliol, 20:00 h. Pae-
lla Gegant.

BENAGUACIL

Dimarts 1 de Juliol - Divendres 31
de juliol. Classes d'estiu al col·legi As-
sumpció de Nostra Senyora. Horari de
9:30 a 13:00. Edat: Alumnes que esti-
guen cursant educació infantil.
Dimarts 1 de Juliol - Divendres 31
de juliol. Classes d'estiu al Poliespor-
tiu municipal de Benaguasil. Horari de
9:30 a 13:30. Edat:Entre 6 i 12 anys.

ALTRES

L'ELIANA

Dissabte 11 de Juliol. Cordà al Mer-
cat Municipal.
Diumenge 12 de Juliol. Mascletà a
càrrec de la pirotècnia: Pirofantasia
Carlos Caballer.
Divendres 24 de Juliol. Premis CEL,
Nit de Sant Elies .

OLOCAU

Dijous 16 de Juliol, 19:00h. Xarra-
da sobre la droga, a la Casa de la Cultu-
ra.
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InfoTuria es una publicación
comarcal que, desde la plurali-
dad, aspira a alcanzar la impar-
cialidad. Este periódico ofrece
prularidad y rigor: en los apenas
dos meses que llevamos en
nuestra edición digital hemos
contrastado informaciones de
todo tipo, y nos hemos reunido
para entrevistar a representan-
tes políticos de toda clase e ide-
ología: PP, PSPV-PSOE, EU-PV,
Bloc, Iniciativa per Llíria-Els
Verds, IVIM, Unió Valenciana...
toda aquella formación en la
que algún político ha querido
hacernos saber su postura ha si-
do atendido por nuestros perio-
distas y todos han tenido cabida
en nuestras informaciones. 

En esta publicación todas las
voces son escuchadas y todas las
opiniones son respetadas. De
hecho, ya se han empezado a
publicar aquellas que han llega-

do a nuestra redacción. La invi-
tación, que en su día se extendió
a todo el espectro político, sigue
en pie. 

La independencia, en cual-
quier caso, estará sometida al
criterio de nuestros lectores y a
nuestra propia profesionalidad.
InfoTuria es un periódico autó-
nomo y sin tutelas de ningún ti-
po. Nos sometemos sólo a nues-
tra propia ética periodística y
trabajamos por ofrecer un pro-
ducto de calidad para nuestros
lectores.

Infoturia apuesta por la liber-
tad de expresión. Desde que sa-
lió a la luz nuestra primera edi-
ción digital hemos apostado por
permitir a sus lectores aportar
sus puntos de vista respecto a
las informaciones que redacta-
mos. El respeto hacia el prójimo
y el decoro en el vocabulario son
los únicos límites que existe a la

libertad de expresión este medio
de comunicación.

Otro punto que define a Info-
Turia es la participación de
nuestros lectores: de nuevo, si
recordamos nuestos inicios en
la edición digital de InfoTuria
podrá comprobarse que desde el
principio hemos solicitado la
opinión ciudadana, tanto en en-
cuestas como en cada una de las
informaciones que han apareci-
do en nuestro medio de comu-
nicación. Queremos ser un ter-
mómetro de la comarca y para
lograrlo hay que conocer los te-
mas que más interesan a los ha-
bitantes del Camp de Túria. 

Nuestro interés por conocer
las inquietudes de los vecinos de
esta comarca es tan grande que
abrimos nuestras puertas, sin
ninguna reserva, a todas aque-
llas asociaciones y agrupaciones
que deseen difundir sus proyec-

tos y sus actuaciones. Del mis-
mo modo, les ofrecemos una
ventana a través de la que po-
drán divulgar sus reivindicacio-
nes y llegar a un público más
amplio y diverso.

También nos define nuestra
apuesta por la promoción de la
lengua autóctona: es por ello
que nuestra edición digital in-
cluye todos sus contenidos en
castellano y en valenciano; y, del
mismo modo, también hemos
querido que nuestra edición en
papel tenga una presentación
mixta, en la que convivan los
dos idiomas. El empleo de uno
u otro en cada población, así co-
mo la proporción de noticias
que aparece en cada uno de di-
chos idiomas, se fundamenta en
su grado de arraigo en cada una
de las poblaciones de nuestra
comarca. InfoTuria espera que,
con esta iniciativa, podamos

contribuir a difundir un poco la
lengua de todos los valencianos.

InfoTuria quiere dirigirse, pa-
ra finalizar, a las empresas que
han aceptado nuestra propues-
ta para ser anunciados por este
periódico. En primer lugar, In-
foTuria quiero darles las gracias
por la confianza que han depo-
sitado en nosotros. Esta publi-
cación estamos trabajando muy
duro para compensar esa con-
fianza y no tenemos dudas de
que la decisión que han tomado
es la correcta.

InfoTuria quiere reconocer-
les, además, el mérito que tiene
haber querido promocionar su
negocio en estos tiempos de cri-
sis, en los que se suele frenar es-
te tipo de iniciativas. Se va a de-
mostrar que nuestros clientes
han tomado la decisión correcta
y que su inversión rinde sus fru-
tos desde el primer momento. 

EDITORIAL: Qué es InfoTuria

TELÈFONS D’INTERÉS
BENAGUASIL

Aigües Potables: 96 273 78 91.
AEDL:  96 273 00 11.
Ajuntament:  96 273 00 11.
Bibioteca: 96 273 71 19.
Centre Jove:  96 273 71 37.
C.P. Luis Vives: 96 273 19 24.
C.P. Nuestra Señora de la Asun-
ción: 96 273 01 08.
Eco Parc: 670 764 071.
Escola Pública d’Adults: 96 273 19
24.
Escoleta Infantil: 96 273 72 01.
Institut Educació Secundaria Ba-
seta: 96 273 02 25.
Guàrdia Civil: 96 273 19 85.
Jutjat de Pau: 96 273 05 89.
Policía Local: 96 273 05 28.

617 312 191.
Poliesportiu: 96 273 19 36.
Registre Propietat: 96 273 17 62.
Serveis Socials: 96 273 16 14.

BENISSANÓ

Ajuntament:   96 278 07 01.
Centro de Salud: 96 278 02 77.
Policía Local: 610 221 637.
Guardia Civil: 96 273  00 06.
Guia Castell Benissanó: 96 279 30
72.
Poliesportiu: 647 403 093. 

BÉTERA

Ambulatori: 96 168 53 03.
Biblioteca: 96 160 60 00. 
Casa de la Cultura: 96 160 18 74. 
Comunitat de Regants: 96 169 01
42.
Correus: 96 169 12 17.  
Guardia Civil: 96 397 40 40.
Seguretat Social: 96 160 01 51.  
Piscina: 96 160 09 69. 
Casa de la Cultura: 96 169 15 13. 
Poliesportiu: 96 169 81 81. 

CASINOS

Ajuntament:   96 270 01 61.
Centre Social.  96 270 05 97.

Centre de Salut:  96 270 0043.
Guàrdia Civil:  96 270 01 68.
Farmàcia:  96 270 04 70.
Cooperativa Santa Bàrbara:  96
270 00 56.
Comunitat de Regants:  96 270 00
54.

GÁTOVA

Ajuntament:   96 412 60 01.

L'ELIANA

Ajuntament:  96 275 80 30. 
Aquagest Levante: 96 165 62 52.
Biblioteca: 96 274 23 71.
Casa Juventut: 96 274 23 71.
Centre Salut: 96 165 55 00.
Centre Sociocultural: 96 165 59 26.
Correus: 96 274 14 38.
Policia Local: 96 274 07 01.
Poliesporti: 96 264 00 55.
Unió Musical: 96 165 55 55.

LA POBLA DE VALLBONA

ADL - Centre Social: 96 276 30 21.
Ajuntament: 96 276 00 50.
Centre de Salut: 96 276 12 08.
Creu Roja: 96 276 04 02.
Guàrdia Civil: 96 276 00 07.
Policia Local: 96 276 00 75.

LLÍRIA

Ajuntament: 96 279 82 82.
Biblioteca: 96 278 08 27.
Centre d’Informació Juvenil: 96
279 13 76.
Centre de Salut: 96 279 01 02.
Correus: 96 278 03 87.
Guàrdia Civil: 96 278 02 44.
Pla de l’Arc: 96 279 21 85.
Policia Local: 96 278 00 94. 
Poliesportiu: 96 278 29 58. 
Protecció Civil: 625 396 588.

LORIGUILLA

Ambulatori: 96 166 80 79.
Ajuntament: 96 166 80 52.

C.P. W. A. Mozart: 96 166 80 08.
Farmàcia: 96 166 80 93.
Policia Local: 96 166 97 00.

680 444 828.

MARINES

Ajuntament: 96 164  80 17.
Treballadora Social: 96 164 84 53.
Jutjat de Pau: 96 164  85 83.
Centre Infaltil i Juvenil: 96 164  85
03.
Agència de Lectura: 96 164 82 33.
Poliesportiu: 617 378 174
Policia Local: 670 669 559

NÀQUERA

Ajuntament: 96 168 00 02.
Consultori Mèdic: 96 168 13 43.
Eco Parc: 670 201 783
Jutjat de Pau: 96 168 42 35.
Piscina: 96 168 03 61.
Parc Natural Serra Calderona: 96
168 19 93.
Policia local: 96 168 15 15.
C.P. Emilio Lluch: 96 168 00 76.
Guarderia: 96 168 15 75.

OLOCAU

Ajuntament: 96 270 30 11.
Biblioteca: 96 270 32 08.
Centre de Salut: 96 270 30 08.
Guàrdia Civil: 96 278 02 44.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Ajuntament:  96 277 00 62.
Ambulatori: 96 277 11 28.
Centre de Salut: 96 277 20 01. 
Correus: 96 277 17 91.
Guàrdia Civil: 96 277 00 56.
Policia Local: 96 277 01 51.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Ajuntament:   96 135 03 01.
Centre de Rehabilitació: 96 135 02
50.
Consultori Mèdic: 96 135 04 47.

Policía Local:  96 135 12 02.
670 42 99 03.

SERRA

Ajuntament: 96 168 84 43.
Biblioteca Municipal: 96 168 95 05.
Casa de la Cultura: 96 168 84 66.
Centre Local de Salut: 96 168 82 69.
Gimnàs Municipal: 96 168 86 95.
Jutgat de Pau: 96 168 80 71.
Oficina de Turisme: 96 168 81 25
Policia Local: 655 827 523 .

VILAMARXANT

Ajuntament: 96 271 00 32.
Centre de Salut: 96 165 04 26.
Farmacia: 96 271 00 13.
Guardia Civil: 96 271 00 08. 
Policia Local: 96 271 00 41.

689 63 11 49.

¿Has encontrado algún error en los
números de teléfono que hemos in-

cluído en este listado?

¿Hemos dejado algún número de
teléfono que consideras necesario?

Puedes dirigirte a nosotros, ya que
estaremos encantados de hacer las
modificaciones que sean pertinen-

tes.

Colabora con nosotros y ayúdanos
a ser más completos. Juntos pode-

mos hacerlo aún mejor.

Puedes llamar 
al número de teléfono:

615 33 57 71

O bien envíarnos un mail a:

lectores@infoturia.com




