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Josep Vicent Garcia (Compromís) avança les inversions previstes per a enguany i les seues intencions de tornar a presentar-se
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Josep Vicent Garcia (Compromís), alcalde de la Pobla de Vallbona

    
P. GUZMÁN | S'acaben de
presentar un conjunt d'inversions per al any 2018 d’uns 13
milions d’euros al municipi
de la Pobla de Vallbona. ¿Què
es pretén amb aquestes inversions?
Són diverses inversions en àmbits molt diferents, però totes tenen com a finalitat millorar la qualitat de vida de la gent de la Pobla
de Vallbona. Som un municipi
gran, però el nostre creixement no
ha sigut ni compassat ni ordenat.
Hem de corregir els desequilibris
que de fa temps patim. Cal millorar l'espai públic, les infraestructures generals, les comunicacions i
l'entorn dels nostres veïns i veïnes.
Ens queda molt per fer, però ja
hem iniciat el canvi de model de
poble on puguem estar tots orgullosos de viure-hi.
Entre les inversions figura
el col·lector que solucionarà
els problemes de vuit urbanitzacions de la zona nord. La
inversió de 4,6 milions d'euros l'hauran d'abonar els
propietaris dels habitatges.
¿Quina fórmula s'ha buscat?
S'ha buscat la fórmula més eficient i justa perquè siga assumible
per tots. Els temps no són fàcils
econòmicament per a ningú, però
els serveis mínims s'han de prestar. S'ha de fer una licitació del sistema de clavegueram de tot el municipi, on a més de mantenir
l'actual xarxa, es puga construir la
part de xarxa que no existeix i que
tanta falta fa per poder donar qualitat de vida a les residències de la
zona nord. És una necessitat ineludible. Per això ho hem de fer com
més fàcil millor. L'adjudicatari del
manteniment de la xarxa també
haurà de construir per anticipat els
col·lectors de la zona nord i recuperarà la inversió durant els anys
que preste el servei de manteniment del clavegueram; segons els
primers estudis poc més de 20
anys. Ho cobrarà als beneficiaris
d'aquest nou col·lector a través del
rebut de l'aigua, ja que anticipa i finança l'obra.
Aquesta legislatura ha dut
per fi el canvi dels carrers
franquistes. ¿Com ha sigut la

reacció dels veïns? ¿Com
qualificaria les intervencions
de l'oposició durant el ple d'aquest punt?
Recorde que, durant la transició,
es van canviar ja uns quants carrers
que feien homenatge a l'alçament
militar que conduí a la guerra civil;
i també la dècada passada, quan
vam retirar el bust del dictador
Franco. S'havien fet passos importants, però encara quedaven noms
i símbols que a més d'incomplir la
llei de memòria històrica, sobretot,
no ajudaven a la justícia i la reconciliació d'una etapa que cal superar
des de la concòrdia i el reconeixement d'una societat democràtica i
plural. No cal que qualifique les intervencions dels altres, només vull
reconéixer l'esforç de generositat de
tot aquell que estiga per fer honor
a la memòria de les persones que
van patir un moment històric molt
dramàtic. Per això, al cementeri
municipal s'ha fet la intervenció
més important, honrant a tots per
igual com a poblans i poblanes que
van patir i que ha de servir de record, per a no repetir enfrontaments tan rebutjables. És feina de
tots superar diferències i apostar
per una societat justa, democràtica,
solidària i lliure.
Respecte als equipaments
que ha inaugurat, ampliació
del centre de salut, camp de

futbol, trinquet, nous parcs
canins, rocòdrom cobert. Alguns d'aquests projectes han
sigut petició dels veïns a través dels pressupostos participatius, en aquesta segona
edició ¿Hi ha hagut més participació ciutadana com reclamava en la seua estrena?
Sí, més participació... i vull
agrair-ho a totes les persones que
dediquen un poc del seu temps a
millorar el seu poble i a millorar la
democràcia local, ja que prenen
part de les decisions que els afecta.
De fet, la gent ja s'adona que cal organitzar-se per tal que puga eixir el
seu projecte avant. La participació
s'aprén dia a dia i veure que allò
que has decidit, finalment es realitza, és molt gratificant per a les
persones que volen tindre un poble i un entorn millor. També vull
agrair el treball a totes les persones
que estan participant en tots els
consells sectorials on es debat una
part important de les polítiques del
nostre poble. Entre totes hem de
fer un poble millor i l'opinió de tot
el món és fonamental.
En relació a allò que preocupa als veïns, en aquesta legislatura s'han abaixat els impostos i s'ha reduït la taxa
d'atur per sota del 10%. Quina és la fórmula?
El nostre compromís, quan vam

arribar al govern, era gestionar bé
els recursos públics sense haver
d'incrementar la pressió fiscal.
Després de tres anys de govern
hem demostrat que és possible.
Com? Gestionant bé: cal no gastar
més que el que s'ingressa. Estem
fent superàvit cada any. Cal donarli un bon ús als diners, s'ha de pensar molt bé en què es pot gastar.
Amb tot açò podem planificar noves inversions més ambicioses i
molt necessàries. Som un govern
que genera confiança i compleix
amb les seues obligacions. En el
cas de l'ocupació, és molt satisfactori veure com hem passat de
2.400 persones aturades a unes
1.600 actualment. Açò és mèrit de
les empreses i treballadors, als que
he d'animar a seguir així i als que
ajudem no augmentant la pressió
recaptatòria, ja que els diners han
d'estar a les seues mans per tal de
crear ocupació i fer front a les seues
despeses del dia a dia. Per últim,
cal destacar el paper de la intermediació del Servef i de l'Ajuntament
de la Pobla de Vallbona per tal d'oferir més i millor accés a llocs de
treball en igualtat de condicions a
la gent que ho necessita.
Ha sigut un dels alcaldes de
la comarca que s'ha desplaçat
a Madrid per exigir a Montoro els 38 milions per al transport metropolità. Sembla que

tot i ser una reivindicació justa, no s'ha atés per part del
govern. ¿Quina valoració fa
de la negativa?
És una negativa més de tantes
reivindicacions que els valencians
fem en relació al finançament que
ve de l'Estat. El finançament autonòmic, el de les inversions en infraestructures i el necessari per a
tindre un transport metropolità del
segle XXI, són exigències que no
pararem de fer tot i les negatives incomprensibles d'un Estat que diu
que tots els espanyols som iguals,
però no ho demostren. No hem de
parar amb les nostres peticions, la
qualitat de vida dels nostres fills depén que en algun moment el poder
dels valencians aconseguisca que
s'atenguen les nostres aspiracions
legítimes i justes. Volem que ens
respecten i seguirem defenent un
finançament just.
Davant la pròxima contesa
electoral, ¿quin balanç fa del
funcionament intern del govern de quatre partits? ¿Es
presentarà a les eleccions vinents municipals?
El balanç és molt positiu. Estic
molt content de com va tot, de com
hem funcionat i des d'ací ho vull
agrair a totes i tots els membres del
govern que presidisc. És un honor
treballar amb ells per millorar la
vida de les persones. És evident
que un govern d'11 persones diferents i de quatre partits amb certes
diferències ha de fer un gran esforç
per a aparcar els personalismes i
els partidismes més primaris, donant pas a l'interés general i a pensar en allò que tenim en comú, que
és molt i que el que ens uneix és la
defensa del benestar de la Pobla de
Vallbona. Tot implica compartir la
visió de futur del nostre poble i
aparcar les diferencies, cal fer un
esforç per a consensuar la solució
als problemes de la nostra societat.
Respecte a ser de nou candidat a
l'alcaldia per al 2019, seria un honor que els meus companys de
Compromís m'ho demanaren i que
els veïns de la Pobla de Vallbona ho
ratifiquen en les eleccions vinents.
Jo acceptaré gratament la voluntat
democràtica i treballaré per fer un
poble millor.

 

Dr. Enrique Pérez Ivars
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Mi obsesión: superar las expectativas
del paciente y alcanzar las mías. Creo
en la ética, en las personas y en la
recompensa del trabajo bien hecho.

ORTODONCIA AVANZADA
EN ODONTO CENTER
LOS ODONTÓLOGOS Y ORTODONCISTAS SIEMPRE DICEN QUE LA SONRISA ES LA MEJORA TARJETA DE PRESENTACIÓN. ¡PERO ES
CIERTO! EL DR. ENRIQUE PÉREZ IVARS TRABAJA POR UN MUNDO MEJOR CON MÁS SONRISAS SANAS. COMBINALA
PROFESIONALIDAD, LA SERIEDAD EN EL TRABAJO CON LA CERCANÍA CON LOS PACIENTES. RESPONSABILIZARSE DE SU SONRISA,
PARA QUE TODO EL TRABAJO NO SE PIERDA CON EL TIEMPO. UN SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO ES FUNDAMENTAL.

CONOCIMIENTOS

* LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA 2005. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
* MÁSTER DE ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA 2008-2011. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
* PROFESOR RESPONSABLE ÁREA DE ORTODONCIA UEV. UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA. ASIGNATURAS ORTODONCIA I,
II, III Y IV.
* PROFESOR COLABORADOR MÁSTER DE ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA UV.
* MÁSTER EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS 2009-2011. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
* INCOGNITO ® CERTIFICATION COURSE 2011. LINGUAL ORTHODONTICS BY 3M® UNITEK.
* INVISALIGN ® CERTIFICATION COURSE 2014. ORTODONCIA INVISIBLE.

MIEMBRO DE

* MIEMBRO INTERNACIONAL DE LA AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS (Nº 14171568).
* MIEMBRO DE LA WORLD FEDERATION OF ORTHODONTISTS (WFO).
* MIEMBRO DE LA “TWEED FOUNDATION STUDY COURSE”. ARIZONA, EE.UU.
* MIEMBRO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORTODONCIA SEDO.
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P. G. | La nova normativa aprovada per unanimitat de tots els
grups polítics fixa tres tipus d'infraccions per part dels propietaris
de parcel·les i solars: lleus, greus i
molt greus en funció de la infracció
comesa.
Les lleus tindran multes d'entre
90 i 750 euros pel mal estat del solar per l'existència de vegetació espontània o desnivells i que no es
trobe barrat d'acord a l'ordenança,
l'absència de tancament d'accés al
solar o la falta de justificació de la
desinfecció o desratització de la
mateixa.
Les greus suposaran un sanció
d'entre 751 i 1.500 euros com un solar sense netejar i amb abundants
materials i residus en el seu interior,
absència de porta d'accés al solar, la
generació de pols suspesa per falta
de reg, col·locació d'elements d'obra fora dels llocs autoritzats o l’amontonament de materials d'obra
fora del recinte fitat.
Finalment, les sancions tipifica-

ques. Els propietaris dels terrenys s'enfronten a multes que oscil·len entre els 90
i els 1.500 euros, segons estableix la nova
ordenança de neteja i tancament de solars.

Foto: Francisco Martínez

Un estudi municipal fixa en 1.600 les parcel·les privades amb risc d'incendi per la
seua proximitat a zones forestals i amb
irregularitats per estar brutes i sense tan-

Los ayuntamientos de Ribaroja y Paterna han presentado
el proyecto ‘Guardian’ con la
que ambos municipios pretenden mejorar la resiliencia a los
incendios de la zona boscosa
que comparten del parque natural del Túria y La Vallesa a
través de la reutilización de
aguas residuales procedentes de
una estación depuradora.
El proyecto, cuyo periodo de
ejecución es de marzo de 2019 a
2022, tiene un coste de 5,5 millones de euros subvencionables
al 80% con Fondos Feder de la
UE y el resto por parte de los
ayuntamientos, empresas y universidades colaboradoras.

Solar sense netejar en el terme municipal de Riba-roja.
des com a molt greus portaran
aparellada una sanció d'entre 1.501
i 3.000 euros pel llançament de tot
tipus residus als solars fitats o parcel·les per part dels seus amos o de
terceres persones, la caiguda o llançament de materials de construcció des de plantes superiors a la via
pública, la possessió d'un solar o
obra sense cap tipus de tancament
o l'incompliment dels requeriments municipals sobre correcció
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de deficiències advertides que suposen més d'una infracció greu o la
suma d'una greu i una lleu.
La nova normativa arreplega
que els propietaris dels solars i parcel·les tindran l'obligació de mantenir-los nets de “brosses, residus
de tot tipus, mala herba i qualsevol
altre producte de piltrafa” i, per a
açò, habilita dos períodes al llarg de
l'any per a dur a terme la neteja: a
l'abril i octubre.



El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha destacado el trabajo inicial realizado por un estudiante de Agrónomos que
puso sobre la mesa esta iniciativa y ha incidido en la necesidad
de proteger tanto este enclave
natural como las zonas residenciales como Els Pous, Valencia
La Vella y Masía de Traver que
lindan con el parque.
El proyecto contempla la realización de mapas de riego individualizados para que cada vecino conozca el riesgo asociado
a su propiedad, cursos, talleres,
simulacros y la elaboración de
guías de piro-jardinería, es decir, jardines resistentes al fuego.

Foto: Francisco Martínez
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Els comerços i empreses de Riba-roja de Túria han participat en la XVIII Fira del Comerç que es va
inaugurar el 5 de maig enfront del Centre d'Informació Juvenil. Al llarg del cap de setmana s'han celebrat actuacions com l'especial en memòria de Nino Bravo i ‘Hi havia una vegada un circ’.

SÁBADO 12 DE MAYO
19:30 horas. Teatro: "Lo mejor de Yllana". Auditorio Municipal. 12 €, 9€ reducida.
DOMINGO 13 DE MAYO
16:30 y 18:45 horas. “Tomb Raider”. Auditorio Municipal
21:00 horas. “La Tribu”. Auditorio Municipal
SÁBADO 19 DE MAYO
22:30 horas. Concierto “Mak y los Desertores”, Auditorio

     

VIERNES 25 DE MAYO
21:00 horas. Teatro: “En la Orilla”. Precio 15 €, 12 € reducida.
SÁBADO 26 DE MAYO
18:00 horas. “Rabbit School: Els guardians de l’ou d’or”.
Auditorio Municipal
19:30 y 22:30 horas. “Ready Player One”, Auditorio Municipal.
DOMINGO 27 DE MAYO
16:30 horas. “Rabbit School: Els guardians de l’ou d’or”.
Auditorio Municipal
18:05 y 20:45 horas. “Ready Player One”, Auditorio Municipal.

L'Ajuntament ha trobat una
cadira antiga de barber, l'ús del
qual es remunta a la primera
meitat del segle XX, abandonada en el soterrani de l'edifici polivalent situat al costat de l'Auditori les obres del qual estan
paralitzades des de l'any 2010.
El govern municipal ha assegurat que restaurarà la cadira per
a destinar-la en un futur a algun
edifici públic perquè “puga ser
observada per veïns i turistes”.
El projecte inicial del centre
polivalent tenia un pressupost

de 6 milions d'euros i contempla un edifici de 2.500 metres
quadrats en una planta per a albergar classes de música, dansa
i sales multifuncionals per a
alleujar la massificació de la Casa de Cultura. Fins al moment
s'ha culminat un 10% -uns
700.000 euros- ja que s'ha
construït l'estructura de l'edifici
i des de l'estiu de l'any 2010 estan parades. L'actual govern
cerca finançament perquè puguen acabar-se en el menor termini.

  
El proceso de envejecimiento
conlleva a una serie de cambios
corporales, fisiológicos y funcionales que modifican las necesidades nutricionales de las
personas e influyen en la capacidad de obtener los nutrientes
necesarios.
Algunos cambios fisiológicos
que pueden ser causantes de
una malnutrición son:
• Cambios en la composición
corporal
• Cambios en la masticación
• Cambios en el gusto
• Cambios en el sistema cardiovascular
Además, afectan otros factores no físicos que pueden provocar la pérdida del apetito o el
interés por la comida:
• Menos actividad física
• Perdida de la rutina laboral
• Utilización crónica de medicamentos
La presencia de malnutrición
puede intervenir de manera
significativa en la evolución de
las enfermedades crónicas y
agudas de nuestros residentes,
el retraso de la curación de alguna herida, aparición de otras
patologías o las enfermedades
degenerativas propias del envejecimiento. Por ello, una valoración nutricional completa
durante el ingreso de un/a residente en el Centro y un seguimiento riguroso en la estancia
del/la mismo/a, son los puntos
claves para no estar en riesgo

 

LOS PROFESIONALES
DE SAVIA HABLAN

      

nutricional y estar fuertes y saludables.
Es muy importante adaptar
al máximo el menú a las características de la persona mayor,
para asegurarnos que en su alimentación no falte ningún nu-

triente esencial. Aportar energía suficiente (5 comidas al
día), proteínas de buena calidad y fáciles de digerir (huevo,
carne magra, pescado), adecuado aporte de calcio (leche,
queso, yogures) y una hidrata-

ción adecuada (agua, zumos,
gelatinas…) van a permitir que
la persona disfrute al máximo
de todo su potencial para llevar
a cabo sus actividades cotidianas y de ocio.
En Savia disponemos de die-



tistas que se encargan de velar
por la idoneidad de los menús
y de realizar seguimiento a
los/as residentes que presenten algún riesgo nutricional.
Disponemos de un gran abanico de menús adaptados para
todo tipo de patologías, gustos
y preferencias, además de la
posibilidad de elegir entre dos
menús basales.
Asimismo, para poder atender con mayor precisión a
los/as residentes con problemas de masticación y deglución, disponemos de “Menús
Texturizados” un sistema que
emulsiona los alimentos dándoles una textura que permite
presentarlos con diversas formas y parecidas al alimento
original, sin disminuir el valor
nutricional y según testimonios
de algunos/as de nuestros/as
residentes, recuperando los sabores olvidados, que antes no
disponían con los tradicionales
triturados.
No podemos olvidar que comer es uno de los placeres de la
vida, y tan importante es comer
como el modo en que se cocina
y se presentan los platos. Adaptar el menú a los gustos de la
persona mayor, incluyendo
platos tradicionales y cocinándolos con esmero es clave para
conseguir una buena aceptación por parte del/a residente,
lo que al final se traducirá en
un mejor estado de salud.
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Fins a l'últim moment es mantingué la incògnita sobre l'aprovació dels pressupostos municipals del 2018. Al vot en contra
del Partit Popular, se sumà la negativa de
REDACCIÓ | Els pressupostos municipals del 2018 aprovats en el ple extraordinari del
passat 23 d’abril estimen un total d’ingressos i despeses previstos de 20.275.880 euros, el
que suposa un augment de més
d’un milió d’euros respecte del
2017, un 6%.
El regidor d’Hisenda i portaveu de Compromís, Enric Álvarez, explicà que l’augment dels
ingressos anava a repercutir en
l’augment de la despesa en àrees molt significatives per als
ciutadans, i que es tractava
d’uns comptes equilibrats.
L’oposició votà en contra, llevat del regidor no adscrit, ex de
Ciudadanos, Pedro Gallén, que
optà per l’abstenció. L’empat de
la primera votació obligà a ferne una segona, i davant el segon
empat, va decidir el vot de qualitat de l’alcaldessa de Compromís, Cristina Alemany, que per-

$$

meté tirar endavant els pressupostos d’enguany.
Des de Mas Camarena-Cube
van criticar l'aprovació “in extremis” del pressupost amb el
suport d'un trànsfuga i l'abandó
pressupostari de les urbanitzacions. “Han quedat relegats tots
els projectes de les urbanitzacions menys un, així com la re-

solució de problemes endèmics
com els de Cami de Paterna, el
Centre Cívic, les escombraries
de Mas Camarena”. Segons les
xifres del portaveu de la coalició, Salvador Beltrán, de les inversions que sumen més d'1,8
milions “es destina un 3% a urbanitzacions quan els veïns són
el 40% de la població”.
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L'alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany, la regidora de la Dona, Maite Bes, i Amparo Sancho, presidenta de Tyrius de Bétera, assistiren a Pedralba a la trobada de Camp de Túria i els Serrans de l'associació d'ames de casa que comptà amb Vicenta Cerveró, presidenta de Tyrius de la Comunitat.

DISSABTE 12 DE MAIG
22.30 hores. Teatre: “Com si el foc
no fóra amb tu”. Auditori de la Casa
de la Cultura.
DISSABTE 26 DE MAIG
Trobades d’escoles en valencià
2018.
Tallers,
contacontes,
conferències,
concerts,
jocs
tradicionals, cinema en valencià i
Premis literaris Francesc Peris i
Valls.
DISSABTE 2 DE JUNY
19.00 hores. Música al carrer i
concert de la Banda Simfònica del
Centre Artístic Musical de Bétera.
Auditori de la Casa de la Cultura.
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Mas Camarena per l'escassa inversió en
les urbanitzacions i la de Ciudadanos. El
regidor no adscrit, Pedro Gallén, ex de
Ciudadanos, decidí abstindre's.

Pedro Gallén en el ple de l’Ajuntament de Bétera.

DIUMENGE 6 DE MAIG
18.00 hores. Monòleg: “De
categoria internacional”. Auditori de
la Casa de la Cultura.



El restaurant de Sueca Sequial
s’ha emportat el primer premi de
la quarta edició del Concurs d’arròs del senyoret de Bétera. Casa
Granero, de Serra, ha quedat segon, i El Rossinyol de Nàquera,
tercer.
El menjador d’Evenser Restauración, al club social de Mas
Camarena, s’ha omplit per al dinar previ al lliurament de premis, que costava 20 euros i que
donava la meitat de la recaptació,
més de 1.000 euros, a l’Associació Espanyola Contra el Càncer.
Aquesta edició que ha comptat
amb la participació de dotze restaurants: La Mar Salà de Culle-

ra, Gambrinus de Set Aigües,
Juan XXIII de Benifaió, Nazaret
de la platja de Puçol, El Racó de
Meliana, La Vieja Fábrica de l’Eliana, La Plaza de Torrent, Avenida 2.0 de Massamagrell, La
Granja i Sequial de Sueca, El
Rossinyol de Nàquera, i Casa
Granero de Serra.
L’alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany, ha lliurat el trofeu
al guanyador del primer premi i
el conductor de l’acte, José Antonio García, gerent d’Evenser
Restauración, empresa organitzadora del concurs, ha destacat
l’alt nivell dels participants d’enguany.
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El pleno ha aprobado por
unanimidad la moción presentada por el PP para favorecer el
acceso a las instalaciones deportivas municipales a las personas con algún tipo de diversidad funcional, que van en silla
de ruedas o carritos de bebé.
La propuesta de los populares
plantea un estudio de viabilidad
de todas las instalaciones municipales deportivas para asegurar la eliminación de barreras
arquitectónicas para la práctica
deportiva así como el acceso al
graderío para disfrutar como
espectador de los diferentes
eventos o competiciones y una
línea de ayudas para sufragar la

cuota de personas con diversidad funcional, atendiendo a su
situación económica en las escuelas y clubes deportivos, además de la bonificación o exención del precio público para el
acceso a las instalaciones.
La moción recoge la creación
de un programa municipal deportivo que incorporen a personas con diversidad funcional
para favorecer su integración. y
cursos de formación continua a
nivel educativo, formativo y
asistencial relacionados con el
deporte adaptado e inclusivo
para monitores o personal técnico, gratuita para los clubes
que integren a estas personas.
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L'Ajuntament de l'Eliana ha dut a terme
millores en l'enllumenat públic de quatre
zones del municipi: la plaça Pau i Llibertat, el carrer Gloria Fuertes, Antonio MaREDACCIÓ | En primer lloc
s'ha renovat la instal·lació de la
plaça Pau i Llibertat on s'han
canviat 16 fanals i s'ha millorat
la fonamentació d'alguna d'elles.
En segon lloc s'han dut a terme actuacions en el carrer Gloria Fuertes, en la urbanització
de Montesol, amb la renovació
completa d'una desena de lluminàries.
En tots dos llocs s'han instal·lat bombetes de tipus led,
per la qual cosa també s'aconsegueix millorar el grau d'il·luminació i l'eficiència energètica,
segons apunten fonts municipals.
Dins del segon objectiu d'aquestes millores dutes a terme
pel consistori s'inclou la
instal·lació d'enllumenat públic
en aquelles zones del municipi
que no en disposaven. Per això,
l'Ajuntament ha dut a terme
dues actuacions diferenciades.

%"% 

chado i el camí entre la Torre del Virrei i
Verge del Pilar. El pla municipal ha tingut
un període d'execució de tres mesos i un
import de 70.000 euros.

Nou enlluernat en la plaça Pau i Llibertat.
Una d'elles al carrer Atonio Machado corresponent a la zona de
Montepilar. En aquesta via s'han instal·lat quinze columnes
en un tram de cinc-cents metres, tot realitzant l'obra civil de
canalització i fonamentació de
les noves columnes.
Finalment, l'obra promoguda
per la Regidoria d'Urbanisme
ha inclòs la instal·lació d'un total d'onze lluminàries porjecto-

res d'energia solar, que s'encendran gràcies a un detector de
presència en el camí que uneix
la Torre del Virrei amb el carrer
Verge del Pilar.
Aquest recorregut és habitualment transitat pels ciutadans que acudeixen caminant
des de la Torre al casc urbà del
municipi, així com quan es realitzen activitats culturals a la
Torre del Virrei.

 

Los feligreses han podido disfrutar de la imagen de Sant Vicent Ferrer donada a la parroquia el 21
de abril de 1952 por la familia Daries y restaurada por el profesor Vicente Misas, de la Escuela de arte ‘Icrearts’ de l’Eliana, con la financiación de l’Associació de Sant Vicent Ferrer-Altar de l’Eliana.
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El regidor d'EU, José Lorente, ha demanat en el ple la dimissió de la portaveu de Compromís, Isabel Montaner, pel
que va interpretar com a “insults i amenaces” a través d'un
missatge de whatsapp després
del ple on va denunciar un possible tracte de favor en la contractació a través de la borsa
d'ocupació cap a una familiar
directa de l'edil.
Laa regidora de Compromís
ha assegurat que no ha amenaçat a ningú i que el missatge privat, que va desvetlar en el ple
Lorente, en el qual li cridava
mentider era per a demanar explicacions i establir un diàleg
per a esclarir les diferències que
obertament ha mostrat el grup
d'Esquerra Unida.

El grup municipal de Compromís ha emés un comunicat
en el qual mostra el seu suport a
la seua portaveu municipal i critica el regidor d'EU. “Els judicis de valor als qui ens té acostumats José Lorente no tenen
cap argument real, ja que es basen a atacar els procediments
administratius partint d'una suposició personal falsa dient que
“si no és il·legal almenys jo crec
que és immoral”.
Des del col·lectiu local insten
el representant de l'oposició que
si algun procés de selecció de
personal s'ha fet de manera
il·legal, acudisca al jutjat i en
cas que no hi haja res punible
demanen que es retracte de “les
seues afirmacions insidioses”
contra l'Ajuntament de l’Eliana.
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Un grup de 20 persones s'ha
coordinat per a dur a terme la
neteja d'un tram del barranc de
Mandor, al seu pas per la població de l'Eliana, retirant residus
xicotets com a papers, plàstics,
botelles, llandes, enderroc i tot
tipus de deixalles.
L'acció s'emmarcava dins de
la campanya 'Mans al Riu' de la
Fundació Limne , que se celebra
des de l'any 2010 i que en
aquesta última edició ha reunit
850 voluntaris d'una trentena
de localitats valencianes, entre

elles l'Eliana i Benaguasil, dins
de la comarca de Camp de Túria
L'estimació global de pes recollit, entre borses i residus voluminosos, deixa la xifra de
10.830 quilos retirats dels espais fluvials, 200 dels quals s'han arreplegat al terme municipal de l'Eliana.
La campanya ‘Mans al Riu’
continuarà el pròxim mes de
juny i sumarà la participació altres municipis fins a arribar als
40 que l'organització s'ha proposat.
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L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona invertirà més de 13 milions d'euros al llarg
d'aquest any en urbanitzacions, centres
educatius, parcs, espais esportius, voreres
P. G. | L'alcalde de la Pobla de
Vallbona, Josep Vicent García,
ha presentat les inversions que
s'executaran aquest any. El
muntant ascendeix a 8,5 milions, als quals se sumen 4,6 per
al col·lector que solucionarà els
problemes de les urbanitzacions
Lloma Llarga, els Racons, Maquiva, Aljubs, el Serrao, el Pouet
i Casa Blanca.
Dels 6 milions del pressupost
municipal, un milió es destinarà
a millorar els accessos a l'Avenc
i Maquiva i 700.000 euros a asfaltar carrers, canviar voreres i
hormigonar zones residencials
sense urbanitzar.
A la Ciutat Esportiva s'invertiran 450.000 euros en pistes
de bàsquet, skate i parkour. En
les noves dependències policials
a Sant Josep s'invertiran
335.000 euros i 307.000 euros
als futurs centres socials en la
Rascanya, l'Avenc i Sant Marti.
En la primera fase de remodelació del parc Benjamí Civera

s'empraran 300.000 euros, en
el trinquet, 195.000 euros i
100.000 euros milloraran la carretera cap a la Cooperativa.
El segon bloc d'inversions
prové del crèdit d'1,7 milions del
IDAE per a renovar la il·luminació d'urbanitzacions i polígons. A través del Pla Edificant
de la Conselleria d’Educació es
millorarà La Vereda -995.000

euros-; Lluís Vives -640.000
euros-, Mas de Tous -90.000
euros- i El Campés -30.000 euros- i amb els 368.658 euros del
pla SOM de la Diputació de València es crearà una pista de
skate en Maravisa, una zona recreativa al costat de l'Ermita,
s'ampliarà un parc en Sant Llàtzer i es milloraran els accessos
cap a la Ciutat Esportiva.
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Els guanyadors de la XIII edició dels premis literaris Teodoro Llorent han sigut: Marc Esteva i Manu Garcia per l’obra ‘De viatge per Miami’; Anna Lizondo i Navarro, de Llíria, per ‘El secret dels Gerp’; María Saiz
Raimundo, de la Pobla, per ‘Vestigis d’estiu’ i Joan Carles González de Mataró per ‘La mirada del gat Persa’.

DISSABTE 12 DE MAIG
De 10.00 a 21.00 hores. Feretes, llibres i cançons. Festa de la literatura. Parc Benjamin March Civera.
De 18.00 a 06.00 hores. II Edició del
festival “Trapping Vallbona”. Esplanada IES La Vereda.
22.30 hores. Cinema en valencià:
“Jocs de família”. Auditori de la Casa
de la Cultura.
00.30 hores. Pelegrinatge a la Mare
de Déu dels Desemparats. 2 €; 6 €
amb cadira i 1€ mocador.
DIUMENGE 13 DE MAIG
19.00 hores. Cinema: “Juegos de
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i enllumenat públic. Una part important 4,6 milions d’euros- anirà destinat al
col·lector que solucionarà els problemes
de vuit urbanitzacions del nord.

Presentació de les noves inversions en l’Ajuntament.

DIVENDRES 11 DE MAIG
19.00 hores. Presentació del llibre
“Insomni” de Cèsar Martí. Auditori de
la Casa de la Cultura.
21.30 hores. Sopar de la fam. Centre Social. Preu: 5 €.
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Familia”. Auditori de la Casa de la
Cultura.
DIJOUS 17 I 18 DE MAIG
De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00
hores. Bus de la Llengua. Parc Benjamin March Civera.
DIVENDRES 18 DE MAIG
19.00 hores. Inauguració exposició
“Un viaje por el taller”. Sala d’exposicions de la Casa de la Cultura.

La Regidoria de Patrimoni de
l’Ajuntament de La Pobla de
Vallbona restaura dues esteles
discoïdals de l’època fundacional de la localitat de Camp de
Túria. Es tracta de dos monòlits
pertanyents a l’antic cementeri
medieval del municipi.
Les peces pertanyen al fons
de la Casa Gran i l'any passat s'iniciava un procés d'estudi que
ha conclós que es tracta de dues
esteles discoïdals, una de marbre i l’altra de pedra tova, datades al segle XIV.
Aquestes pedres tenen forma
de disc sobre un suport trapezoïdal i eren típiques en les fosses lapidàries medievals.

Durant aquesta setmana s’ha
iniciat el procés de restauració
per a eliminar fongs i elements
impropis de les pedres i s’ha realitzat un tractament de consolidació dels materials.
La restauració s'ha portat endavant amb una subvenció de la
Diputació de València i fons
propis municipals.
L’objectiu de l’Ajuntament de
La Pobla de Vallbona és, una vegada finalitze el procés de restauració, exposar-les al públic al
Museu Etnològic de la Casa
Gran per tal que tant el veïns
como els visitants puguen gaudir d'aquesta part del patrimoni del municipi.
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El consistori de la Pobla ha
signat un contracte amb l'empresa Servientradas per a oferir
un servei de distribució i venda
d'entrades en línia. D'aquesta
manera, les persones que desitgen adquirir entrades per a espectacles organitzats pel consistori podran fer-ho a través
d'ordinadors o mòbils.
L’edil de Música i Festes,
Fran Esteban, ha explicat que
“qui vulga acudir a les taquilles
a comprar les entrades, pot seguir fent-ho; però ara també
s'oferirà l'opció d'adquirir-les
mitjançant aquesta plataforma.

A més, podrem disposar de dades per a conéixer la resposta
dels usuaris i un control absolut
sobre l'aforament disponible
per a cada activitat”.
La primera ocasió per a utilitzar aquest nou servei d’entrades
és el festival de rock de la Pobla
de Vallbona 'CebaRock' 2018,
que se celebrarà el pròxim 23 de
juny i en el qual actuaran 'Def
Con Dos', 'The Locos', ‘Los de
Marras’ i grups locals com 'Aspart'. També figuren al cartell
'Va de Bo' i 'Machete en Boca',
un grup integrat per dones que
aposten pel hip-hop.

Pajaril El Ramet
19.00 hores. Teatre: “Assumpció”.
Preu: 7 €. Auditori de la Casa de la
Cultura.

DIVENDRES 25 DE MAIG
22.30 hores. Concert: “Fabián Barraza – Django’s Quartet”. Centre
Social.

DISSABTE 26 DE MAIG
19.00 hores. Visita cultural al nucli
històric de La Pobla de Vallbona. La
Casa Gran
De 23.00 a 2.00 hores. La Llar Jove
obri de nit.

DISSABTE 26 DE MAIG
20.00 hores. Concert: “Vicent Cortina Quartet”. La Casa Gran.
21.30 hores. Sopar i concert “Jazzbona Big Band Plays Sinatra”. La
Casa Gran.

MOSTRA DE JAZZ

DISSABTE 19 DE MAIG
19.00 hores. Concert de la Banda juvenil de la Corporació Musical de La
Pobla de Vallbona. Auditori de la Casa de la Cultura.

DIMARTS 22 DE MAIG
20.00 hores. Classe magistral de
Jazz amb Ramón Cardo. Preu: 5€.
Aules musicals municipals.

DIUMENGE 27 DE MAIG
19.30 hores. Concert: “Eva Romero
& Ramón Cardo Trio: Homenatge a
Billy Hollyday”. Preu: 3 €. Auditori de
la Casa de la Cultura de la Pobla de
Vallbona.

DIUMENGE 20 DE MAIG
8.00 hores. Excursió de senderisme
per Tuéjar.
8.00 hores. Concurs social Societat

DIJOUS 24 DE MAIG
19.00 hores. Concert: “Dómisol sisters”. Preu: 3€. Auditori de la Casa
de la Cultura.

DIVENDRES 1 DE JUNY
22.30 hores. III Cicle Comarcal Ovidi Montllor: Toti Soler Trio. Auditori de
la Casa de la Cultura.

 

 

   
   RESTAURANTE
AIBOR
    
El RESTAURANTE BOIRA ha
abierto sus puertas en el polígono
Mas de Tous de la Pobla de Vallbona de la mano de Aitor y Borja
Albir Murgui, también propietarios del restaurante Aibor.
Después de cinco años de éxito con el primer local, el negocio
de estos dos hermanos de Casinos crece con un nuevo establecimiento enfocado especialmente a atender las necesidades de
los empresarios de la comarca de
Camp de Túria. Boira “está pensado para el empresario de aquí,
del polígono de La Pobla para
que no tenga que desplazarse a
otros pueblos o a Valencia para
las reuniones o comidas de trabajo, aunque también está abierto para todo tipo de clientes”, explican Aitor y Borja, las caras
visibles del local.
El nuevo restaurante tiene una
capacidad para 45 comensales y
ofrece una amplia carta de cocina mediterránea además de los
dos nuevos menús de 22 y de 18
euros que acaban de introducir.
Los menús están compuestos en
ambos casos por entrantes elaborados y un plato principal a
elegir entre una amplia variedad
de arroces, que van desde el
arroz del senyoret hasta el de pato pasando por la clásica paella,
carnes y pescados. Además los
menús incluyen postre y café.
La oferta gastronómica del
nuevo restaurante Boira se completa con una amplia bodega de
vinos valencianos, Rioja y Ribera
del Duero. Todo ello servido en
un ambiente tranquilo en un
amplio local que cuenta con una
cuidada decoración en tonos
suaves.
“El cliente encuentra aquí una
mayor intimidad y puede disfrutar de cocina de autor, con especialidad en carnes y brasas”, explica el propietario de ambos
locales que destaca el trabajo en

equipo de todos los empleados:
Alejandro Sánchez y Charlie
Bastida, al frente de las cocinas,
Laura Armiñana, Celestino Rodríguez e Iciar Rodríguez.
Al frente del equipo están los
hermanos Albir que antes de
abrir su negocio han estado ligados a la empresa familiar, el secadero de Jamones Albir de Casinos con una trayectoria de más
de 30 años.
De ahí, dieron el salto en el
año 2013 a la hostelería con el
restaurante Aibor, un local ya
consolidado en el polígono industrial Mas de Tous de La pobla
de Vallbona que da servicio desde las cinco y media de la mañana con desayunos y almuerzos
populares y menú diario hasta
las cinco y media de la tarde de
lunes a viernes. También abre
los fines de semana, los sábados
hasta la una del mediodía.
El establecimiento cuenta con
capacidad para 130 comensales
y dispone de terraza propia en el
exterior. Ahora, Aibor crece con
el nuevo restaurante Boira situado en la misma calle Moscú de la
Pobla de Vallbona. “Lo que pretendemos es que los empresarios
de la zona encuentren aquí un
espacio a su medida para celebrar las comidas de negocios o
traer a sus clientes, sin tener que
coger el vehículo para desplazarse y ofrecer unos menús selectos,
variados y con una buena materia prima”.
No obstante, los hermanos Albir invitan a cualquiera a que se
acerque hasta el nuevo establecimiento para degustar uno de los
nuevos menús que se han introducido o para escoger entre la
amplia variedad de platos de la
carta basados en productos de
calidad y servidos en el mejor
ambiente para poder disfrutar
de una agradable comida en pareja, con amigos o en familia.

BOIRA RESTAURANTE

RESTAURANTE AIBOR

menú ejecutivo · comida de autor

desayunos y almuerzos populares · menú diario

Carrer de Moscú 18, Polígono Mas de Tous, La Pobla de Vallbona, Valencia · Reservas: 696649978
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La nova fàbrica de la multinacional Power
Electronics estrenarà el polígon industrial
de Carrasses al llarg d'enguany. L'empresa
avança les obres de construcció del nou
REDACCIÓ | L'alcalde de Llíria, Manolo Civera, i edils de l'equip de Govern han realitzat
una visita a la nova factoria que
Power Electronics està construint al polígon de Carrasses,
acompanyats per directius de la
multinacional.
Aquesta és la primera empresa que aterra en aquest sector
industrial del municipi i està
previst que estiga operativa al
llarg d'enguany, segons van
avançar fonts municipals després de completar el recorregut
per les futures instal·lacions de
Power Electronics.
Una parcel·la de 90.000 metres quadrats d'extensió acollirà el nou complex de la companyia amb línies de producció,
muntatge i logística, un edifici
corporatiu i un tercer que allotjarà la part de R+D+I, així com
tots els departaments adminis-

*#*

complex sobre una parcel·la de 90.000
metres quadrats dels prop d'un milió que
disposa el nou sector industrial de la població de Llíria.
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Los vecinos de Llíria podrán
decidir a qué se destinan
100.000 euros de las cuentas
municipales de 2018. La partida de los presupuestos participativos se ha dividido en
70.000 euros para obras en el
casco urbano y 30.000 euros
para las urbanizaciones.
Las propuestas podrá presentarlas cualquier persona mayor
de 16 años empadronada en Llíria a lo largo del mes de abril de
forma presencial en la Oficina
de Atención Ciudadana o en-

(/*-+/).(/"&(-)*/+.%&./,/).
'''''/."+*,/ -+-/(-,/*+-,/)./.*+Nau de l’empresa multinacional Power Electronics.
tratius i de gestió.
L'empresa Pinturas Montó
serà la següent que obrirà les
seues portes en Carrasses per a
ampliar la seua fase de producció i logística en uns terrenys de
100.000 metres quadrats.
El sector industrial compta
amb més d'un milió de metres

quadrats, el més gran del municipi, el desenvolupament del
qual “ajudarà a potenciar l'activitat industrial en la localitat,
un vertader motor per a l'economia local i la instal·lació de
noves empreses que afavorisca
la creació d'ocupació estable”,
segons ha apuntat l'alcalde.

   

El Ayuntamiento de Llíria invertirá 221.000 euros en la rehabilitación del Hogar del Jubilado para cambiar el sistema de
climatización, reparar algunas
grietas y adaptar la salida de
emergencias construyendo una
nueva más accesible.
La concejala del área del Ciclo
de la Vida, Mari Cruz García, ha
apuntado que “desde el departamento hemos decidido apostar en los presupuestos de 2018
por el acondicionamiento del
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El veí de Llíria, Vicente García Dasí, va celebrar el 28 d'abril a la Llar de Santa Teresa de Jornet
acompanyat per familiars, treballadors i companys de residència el centenari del seu naixement el
1918. L’alcalde de Llíria li ha fet lliurament d'un detall commemoratiu en nom de l'Ajuntament.

DIVENDRES · 19.30 hores. “L’Art de

de llibres”. De Vicent
4 l’enquadernació
Vidagany. Ca la Vila. Fins el 12 de maig.

11

DIVENDRES ·Fins al 13 de maig· III
Festival de la Ruta Iber-Edetana.
"El Castellet de Bernabé".

animació lectora
DIMARTS · 18.00 hores. Casa de la
"Llegir i cantar, tot és co-

Joventut.
29 mençar"

maig

DISSABTE · 18.30 hores ·Parc d’Edeta

DISSABTE ·19.00 hores · Auditori del

19 Conservatori · Concert de l’Agrupació
Musical Edetana “Vicente Giménez”

19 Teatre en Familia. Companyia La

Tourné Teatro presenta l’obra “ Les
aventures d’Aladí. El musical

DIJOUS · 19.30 hores. Exposició de
pintures d’Àngel Lis Martínez. Ca la
Vila. Fins l’1 de juny

festivals



teatre

exposicions
17

viando un correo electrónico a
participa@lliria.es. Se permitirá la presentación de varias solicitudes por persona pero se
utilizará un solo formulario por
propuesta. Una vez finalizado el
plazo de presentación se realizará la valoración técnica.
La votación de los proyectos
seleccionados se realizará del
28 de mayo y el 15 de junio y podrán votar todas las personas
mayores de 16 años empadronadas en Llíria antes del 31 de
diciembre de 2017.

música
11

DIVENDRES · 19.00 hores·Teatre de
la Llar del Jubilat. Concert de la Banda
UDP Llíria- Camp de Túria- Serrans.

DISSABTE ·19.30 hores · Teatre de

12 la Banda Primitiva. Espectàcle del
grup “En clave de clot”.

DIVENDRES ·20.00 hores · Auditori

18 del Conservatori · Concert de cambra
de flauta i arpa, THAMA DUO

DIVENDRES·19.00 hores · Teatre de

25 la Banda Primitiva · Concert de la Jove
Orquestra de Kunstschule Bruchsal.

DISSABTE·19.00 hores · Conserva-

26 tori de Llíria · Concert de l’Orquestra
de Plectre “El Micalet”

DISSABTE·23.00 hores · Espai Musi-

26 cal Skala · Cristina Blasco presenta el
seu treball “La Chamana”.

DIUMENGE·19.00 hores · Teatre de la

27 Banda Primitiva · Concert de la Banda Juvenil
de l’Escola de Música de Tübingen.

edificio, dotando esta partida
económica que permitirá llevar
a cabo diversas actuaciones en
materia de seguridad, accesibilidad y habitabilidad, que resultan completamente necesarias”.
El consistorio estudia la posible compra de un solar para
ampliar el teatro del Hogar del
Jubilado que se ha quedado pequeño. Los nuevos terrenos se
destinarían a la posible construcción de camerinos y zonas
de utillaje del teatro.
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Iniciativa del Poble Valencià
va renovar divendres 4 de maig
la seua executiva supra comarcal en les comarques d'Interior
Nord, que comprenen les Comarques del Camp de Túria, la
Serrania i el Racó d'Ademuz en
el seu II Congrés que va tindre
a lloc a Llíria. El partit de Mónica Oltra, integrant de la Coalició Compromís, va reelegir
Isabel Montaner Borja i a Vicent Lis Furió com a portaveus
supra comarcals i va anomenar
Vicent Murgui Lorente com a
Secretari d'Organització, així
com a Esther Alba, Vicente
Monteagudo, Rafael Folgado,
José Rodado i a Mercedes
Cuesta com a vocals, a més de
la representant de l'organització de Joves amb IniciativaCompromís: Clara Martinez.
La nova direcció va rebre el
suport unànime de la militància i del Portaveu Nacional de
la Formació i Diputat Autonòmic, Paco Garcia Latorre. A
més, este encontre va servir per

a triar a les i els representants
supra comarcals a la Mesa Nacional de l'organització política. En la sessió es van debatre
les línies d'actuació política a
les comarques, com també la
ponència política i estatutària
del V Congrés Nacional d'Iniciativa-Compromís, que tindrà
lloc el pròxim 9 de juny al Palau de la Música de València.
La portaveu supra comarcal,
Isabel Montaner, va manifestar
que «Iniciativa afronta un gran
repte en aquest any preelectoral: preparar el camí per a
aconseguir que Mónica Oltra
siga la primera presidenta del
Consell en les pròximes eleccions autonòmiques del 2019».
A este repte se suma un altre:
«conseguir millorar la vida dels
nostres veïns i veïnes de les comarques d'Interior Nord, fent
polítiques que posen les persones en el centre del treball i
construint una societat i un territori més just i igualitari», va
concloure.
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El mestre jubilat, Miguel Ramón Bondía Al llarg dels 40 anys en els quals ha exercit
Gómez, de 73 anys, ha recuperat en un lli- com a docent ha arreplegat també la tradibre que s'ha presentat el Dia del Llibre, ció oral dels majors de la població de
tradicions, cants i refranys de Benaguasil. Camp de Túria.
REDACCIÓ | En la recerca realitzada amb els majors, ha
aconseguit recuperar i transcriure també cants i danses en honor
a la Verge de Montiel des del segle XIX, moltes d'elles desaparegudes.
L'obra ‘Benaguasil, sabers i sabors populars’ s'ha presentat
amb motiu del Dia Internacional
del Llibre, al saló d'actes de l'Ajuntament de Benaguasil, que ha
sigut l'encarregat d'editar el volum.
El llibre ha sigut prologat pel L’alcalde de Benaguasil Ximo Segarra amb Miguel Ramón Bondía.
sacerdot i catedràtic de la Facultat de Teologia Antonio Benlloch som el que som, amb una identi- cançons de treball, cançons d'exPoveda, que va intervenir en la tat que no podem rebutjar si no cursions, recitals satírics i representació i arreplegà també a ens rebutgem a nosaltres matei- franyers populars.
l'inici aquestes paraules del car- xos”.
L'acte de presentació va condenal arquebisbe de València,
El conjunt de l'obra recopila el gregar un bon nombre de veïns
Antonio Cañizares: “Gràcies a la cant valencià, el cant d’estil i al- del poble al saló d'actes del contradició, rebuda com a llegat, baes, cançons i poemes religio- sistori i va comptar amb la partigràcies a eixa memòria i herèn- sos en períodes litúrgics, can- cipació de l'alcalde de Benaguacia, gràcies al que hem rebut çons i romanços de xiquets, sil, Ximo Segarra.
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El cementeri de Benaguasil ha
sigut l’escenari d’un homenatge
als dotze veïns afusellats i soterrats en una fossa comuna just
fa 79 anys, el 29 d’abril de 1939.
L’acte celebrat el passat 29
d’abril comptà amb la presència
del director d’orquestra Francisco Navarro Lara, nét d’un
dels afusellats.
Desprès del Grup de Dolçainers, el Grup de Músics de Corda de Consolat de Mar interpretà tres peces. El mestre
Francisco Navarro Lara, sa mare i la família dipositaren una
corona de llorer en record als
soterrats a la fossa comuna i
com a missatge de concòrdia.
Lluís Andrés, per a finalitzar,
dedicà el Silenci, notes musicals
al vent en homenatge a totes les
víctimes de la violència. Hi ha-

via clavells blancs per a dipositar-los al lloc on descansen els
dotze ciutadans: Bautista Valls
Real (29 anys); José Valls Solano (28); Carlos Gómez Artieda,
(39); Ramon Zarzo Puchau,
(50); Carmelo Martínez Ventura (35); Vicente Queralt Ferrer,
(39); Francisco Sánchez Yuste,
(36); José Gimeno Durà (46);
Jaime Brisa Subiela (47); Francisco Gómez Soriano (37); Nicolás Portillo Martínez (53),
Eduardo Lara de la Rosa (34).
El regidor de Ciudadanos,
Juan Puchau, va assenyalar que
“per damunt de qualsevol raó
política està la vida humana i
qualsevol persona que morira
en la guerra o en la dictadura té
dret que els seus familiars i cercles pròxims puguen honrar la
seua memòria”.
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Al voltant de 300 corredors han participat en la primera prova del Circuit de Carreres Populars de
Camp de Túria que ha arrancat a Llíria, amb la carrera de Sant Vicent. En la prova van prendre partit els representants del club Corredors Anònims-Infotúria de Benaguasil.

SÁBADO 12 DE MAYO
11:00 horas. Taller infantil: “Flipa amb la ciència!”.
Centro joven.
DOMINGO 13 DE MAYO
19:00 horas. Teatro para adultos: “Si jo fòra rica”.
Auditorio. Precio: 3€ anticipada, 5€ taquilla.

  

SÁBADO 19 DE MAYO
11:00 horas. Taller infantil: “aprenent de mosaiquer.
A la manera dels romans”. Centro Joven.
SÁBADO 26 DE MAYO
11:00 horas. Taller de cocina para adultos: “dolços
saludables casolans”. Centro Multiusos.
DOMINGO 27 DE MAYO
19:30 horas. Teatro para adultos: “Quadre artístic de
Vilamarxant”. Auditorio.

Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV) ha iniciado
las obras de mejora de las condiciones de seguridad del paso
a nivel de la red de Metrovalencia situado en Benaguasil.
Esta actuación, junto a la que
se ha puesto en marcha en el
paso a nivel de Alberic, cuentan
con un presupuesto de 65.204
euro y un plazo de ejecución inferior a tres meses, según apuntas fuentes de la empresa pública de transporte.
Las obras previstas tienen como objetivo mejorar las condi-

ciones de seguridad en ambos
pasos a nivel, con el acondicionamiento de los accesos peatonales. Las obras se están llevando a cabo en el paso a nivel
ALQ-12 correspondiente al término de Alberic y en el BEN-7
perteneciente a Benaguasil.
El acondicionamiento de dichos pasos forma parte de las
mejoras que la Conselleria de
Obras Públicas está realizando
con la finalidad de mejorar las
condiciones de seguridad y accesibilidad del conjunto de la
red de Ferrocarrils.
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REDACCIÓ | La Fira de les
Comarques 2018 va obrir el
passat 4 de maig les seues portes per a posar el turisme valencià a l'abast de tots els públics i
butxaques durant el cap de setmana en la Plaça de Bous de
València, amb una intensa programació que va incloure música, gastronomia i experiències
turístiques en directe.
El president de la Diputació
de València, Jorge Rodríguez;
acompanyat per la vicepresidenta Maria Josep Amigó i la
diputada de Turisme, Pilar
Moncho, va inaugurar el certamen organitzat pel Patronat de
Turisme, consolidat ja com una
de les grans cites del turisme
valencià.
Un total de 47 municipis, 12
mancomunitats i més de 30 associacions i empreses turístiques donaren a conèixer infinites propostes per a viure l'oci en
el territori valencià en la Fira de
les Comarques 2018.
En paraules del president,
Jorge Rodríguez, “aquesta és la
nostra casa, la nostra terra, i no
hi ha millor lloc des del qual
projectar al món els nostres encants, la riquesa patrimonial,
històrica i natural; la varietat
artesanal i gastronòmica; l'atractiu turístic de les nostres
destinacions, que constitueixen
al seu torn un dels principals
motors econòmics que impulsen el nostre creixement i garanteixen el nostre futur”.
Rodríguez va destacar, durant
l'obertura del certamen, “l'aposta d'aquesta corporació, a
través del Patronat que dirigeix
Pilar Moncho, per productes turístics estratègics, amb un valor
afegit i una continuïtat en el
temps, que permeten a les comarques valencianes explotar
els seus recursos en matèria turística i disposar de noves vies
per a generar ocupació”. Al mateix temps, el president ha assenyalat que “el treball coordinat amb la Generalitat, a través
de la Agència Valenciana del
Turisme, ens permet arribar a
més municipis i a més persones
amb aquesta política de dinamització turística i igualtat d'oportunitats per a les destinacions tant d'interior com de
costa”.
El president ha insistit també
en l'obertura de la Plaça de
Bous, recinte que va acollir la fira, a totes i tots els valencians.
“Fa menys d'un mes gaudirem
en aquest mateix escenari del
millor tennis del món amb la
Copa Davis; ara inaugurem
aquesta festa del turisme dels

nostres municipis; i en els pròxims mesos rebrem en aquest
mateix recinte als millors artistes del panorama musical espanyol del moment”, ha assenyalat Rodríguez.
Per la seua banda, Maria Josep Amigó va assenyalar que “el
turisme és un dels grans motors
econòmics del País Valencià,
però el potencial de creixement
que tenim actualment encara és
molt gran”.
Segons la vicepresidenta de la
Diputació, “potenciar les destinacions de pobles i comarques
com a productes turístics diferenciats, accentuant els nostres
paisatges, la nostra gastronomia i la nostra cultura és el futur i per això és molt important
ajudar al desenvolupament econòmic de les comarques valencianes, la qual cosa es veu perfectament en aquesta Fira de les
Comarques i en les iniciatives
desenvolupades des del Patronat de Turisme de València”.
Precisament la responsable
de Turisme, Pilar Moncho, ha
assegurat que “la gent torna on
ha sigut feliç i estem convençuts
que anem a oferir propostes
atractives i originals per a fidelizar al nostre principal mercat,
els propis valencians i valencianes”.
Dinamització turística
La Fira de les Comarques està
disposada emulant la gestió turística del Patronat de Turisme
en les comarques valencianes,
de manera que en l'esplanada
exterior de la Plaça de Bous es
van instal·lar les casetes dedicades a destinacions turístiques
ordenades per espais comarcals, “en sintonia amb la il·lusionant tasca desenvolupada a
través dels vuit Plans de Dinamització Turística dotats amb
900.000 euros d'inversió trienal cadascun d'ells”.
Al costat d'aquests grans projectes comarcals, els visitants
també varen conèixer ofertes
singulars com les propostes per
municipis turístics com Xàtiva,
Oliva, Ontinyent, Alzira, Carcaixent, Gandia, Tavernes, Llíria,
Sagunt, Villargordo del Cabriel,
Requena i Utiel, entre uns altres.
Ja a l'interior de la plaça, València Turisme va exhibir els
fruits del treball col·laboratiu
desenvolupat durant els últims
tres anys amb més d'una trentena d'associacions i empreses turístiques locals, disposades en
tres grans espais, turisme actiu,
turisme cultural i turisme gastronòmic.

16

Especial Món Animal 2018

maig 2018

"."" "

.""

//. /%/. %+#+-%.'/./&+ (,*
,&-*.-'./((-)+.&-.'/).#/'$%/$/&/).*$+ /#
&-./*,#/'-).&-.(+# //.-*.-'.#-$%+
/.))./*,#/'-)./.'/).(/)/).&-./(+!,&/.
  
 

REDACCIÓ | Cada vez son
más numerosos los estudios
que confirman el vínculo entre
maltrato animal y violencia de
género, destacando que quienes maltratan a los animales
son cinco veces más propensos a ejercer su violencia contra las mujeres. Es algo probado que la violencia hacia los
animales deriva hacia violencia interpersonal, especialmente violencia a menores y
mujeres, siendo el primer síntoma para poder identificar a
potenciales agresores.
El Partido Animalista (PACMA) ha tenido constancia el
último año de casos de mujeres víctimas de violencia de
género que no podían acceder
a las casas de acogida con sus
animales. Los datos indican
que el 86% de los maltratadores de mujeres se ensañan primero con sus animales y que
el 56% de las mujeres que viven esta situación, no abandonan su entorno violento para
no tener que abandonar a sus
animales y continúan conviviendo con su maltratador.

Según los animalistas, que
las administraciones impidan
el acceso con sus animales a
las casas de acogida desprotege legalmente a estas mujeres
que sufren una victimización
institucional.
La coordinadora provincial
de PACMA en Valencia, Raquel Aguilar, se ha reunido
con la directora general del
Institut de les Dones y por la
Igualdad de Género de la Generalitat Valenciana, María
Such, para visibilizar la situación de mujeres maltratadas
que conviven con animales y

trasladarle sus demandas para que sean admitidas en las
casas de acogida con ellos. “Es
necesario que se permita el acceso a las maltratadas que
conviven con animales junto a
estos a las casas de acogida o
centros residenciales especializados en la atención a víctimas violencia de género de la
Generalitat. El no hacerlo, implica obligarles a seguir conviviendo con su maltratador o
separarlas de los animales a
los que consideran su familia
y a los que necesitan para recuperarse” afirma Aguilar.
PACMA ha solicitado que se
incluyan en los protocolos de
atención y de valoración de las
profesionales de la Red de
Centros Mujer 24 horas cuestiones sobre si tienen y conviven con animales, si éstos han
sufrido maltrato o si han sido
utilizados por sus maltratadores para hacerles daño, coaccionarlas o amenazarlas. “Muchos animales son utilizados
por los maltratadores como
objeto de venganza o de control”, concluyen.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se ha
sumado, a través de Línea 0,
a una campaña destinada a
promover la adopción de
animales de compañía impulsada por un grupo de trabajadores y trabajadoras de
la empresa pública.
Es la primera vez que FGV
se suma a una de estas campañas que se presenta bajo el
nombre de ‘FGV Adopta’ y
cuenta con la colaboración
de distintas entidades protectoras como ADAANA, La
perrita valiente, Karma felino y SPASAV.
Para ello se han instalado
vinilos en el interior de las
unidades de los trenes que
muestran la foto de un animal que está en situación de
adopción, junto con los datos de la sociedad protectora
en la que se encuentra.

En total son 100 animales
de compañía, entre perros y
gatos, los que protagonizan
los vinilos, con el objetivo de
que puedan conseguir una
familia adoptiva. Los usuarios del transporte público
interesados pueden difundir
las fotos expuestas en los vinilos que se muestran en los
trenes desde redes sociales,
junto al hashtag #AdoptaFGV.
Además, en las próximas
semanas se instalarán mesas
informativas en algunas de
las estaciones más concurridas de la red de metro.
Los organizadores de esta
campaña han abierto un
proceso de financiación colectiva al que se puede acceder a través del enlace y realizar la microdonación:
https://www.leetchi.com/c/
adopta-fgv.
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Especial Món Animal 2018
REDACCIÓ| Al voltant de
6.000 persones han visitat entre el 12 i 15 d'abril en el recinte de Villa Ángeles la primera Fira de Ramat de Sant
Vicent organitzada per l'Ajuntament de Llíria a través de la
regidoria de Medi ambient.
El regidor de Medi ambient,
Francesc Fombuena, ha destacat el “bon acolliment” que
ha tingut la fira, que ha oferit
als visitants una bona mostra
de races autòctones i en perill
d'extinció de bestiar boví, ovícaprí i equí, així com d'aus i
gossos.
Després d'aquesta bona acceptació entre veïns i visitants, l'edil ha valorat també
“la qualitat dels animals que
han estat exposats, així com la
important resposta del sector
a aquesta cita que s'ha celebrat per primera vegada en la
nostra localitat", i ha assenyalat que "a partir d'ara es comença a organitzar la segona
edició que es durà a terme en
2019 en el marc de les festes
de Sant Vicent”.
Amb aquesta iniciativa, segons Fombuena, "es pretén
donar suport i revitalitzar el
sector ramader que constitueix la forma de vida de moltes persones del nostre territori, alhora que acostem
aquesta activitat de manera
didàctica als nostres veïns".
Finalment, ha ressaltat que
"aquesta primera fira naix de
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l'esforç i la il·lusió de veïns i
ramaders de l'Associació Cultural La Dula del Cañizar, que
han col·laborat per aconseguir que siga una fira de referència a la Comunitat Valenciana".
Un grup de veïns han tingut
l'oportunitat de participar en
la recreació d'una ruta de
trashumancia per la Sendera
Real de Bétera en el terme de
Llíria, dins de les activitats de
la primera edició de la Fira de
Ramat.
Els participants han acompanyat el pastor i el seu ramat
durant un recorregut de quatre quilòmetres des del Vedat
del Catalá fins al recinte firal,
en el qual a més han pogut
descobrir les peculiaritats d'aquesta tradició pecuària.
Dins d'aquest esdeveniment, l'alcalde de Llíria Manolo Civera i la directora general de Prevenció d'Incendis
Foretales, Delia Álvarez, van
inaugurar en el Multiusos
l'exposició “Passejant pels assagadors”, sobre les vies pecuàries i la trashumancia a la
Comunitat Valenciana. A
més, la Fira de Ramat ha oferit diferents activitats com:
recreació d'oficis perduts relacionats amb el món rural,
demostracions de tir i arrossegament, concursos, subhastes i conferències sobre ramaderia extensiva, trashumancia
i vies pecuàries.



!( *%$(*(,!#*'!*%

 



+&$))*&,!+%+'*,!#&, $(#,%*
,+*&*, %( '*%, , +"#'($*
Benissanó ha celebrado con éxito la tercera Semana Cultural y Deportiva en la que
ha destacado el concurso de pintura rápida en el que Emilio Cárdenas ha ganado el
REDACCIÓ | La Concejalía de
Cultura y Deportes de Benissanó
ha organizado la III Semana Cultural y Deportiva entre los días 13
y 22 de abril con un amplio programa en el cual se ofrecieron diferentes actividades, tanto culturales como deportivas que se
llevaron a cabo en diferentes enclaves de este municipio del
Camp de Túria.
Esta cita anual, ha acogido entre otras actividades, la tercera
edición del concurso de pintura
rápida cuyo primer premio, dotado con 600 euros, ha recaído este
año en Emilio Cárdenas. La obra
ganadora ha quedado expuesta en
las dependencias municipales.
Uno de los actos más multitudinarios ha sido la segunda Carrera Nocturna, carrera popular
que recorre el casco antiguo de la
población y que además cuenta
con la particularidad de que esta
prueba atlética cruza el interior
del Castillo-Palacio del siglo XV.
El primero en cruzar la línea de
meta ha sido Josep Molina, del
Paterna Runners.
Otras actividades que han tenido lugar en el marco de la Semana Cultural y Deportiva han sido
la ya popular Tirada de Birles, o el
tercer Open de ajedrez.
Los vecinos de Benissanó también han tenido la oportunidad de
asistir a la proyección del documental ‘La utopía desarmada’ que
se realizó en el Teatro Municipal
el pasado 14 de abril.
La alcaldesa de Benissanó, Amparo Navarro, ha valorado que la
Semana Cultural se trata de unas
actividades y eventos más importantes en el municipio en la que se

primer premio y la Carrera Nocturna, que
cruza el interior del Castillo del siglo XV, y
en la que se ha proclamado vencedor el
atleta de Paterna Runners, Josep Molina.

conjugan la cultura con el deporte.
La primera edil socialista ha
agradecido a todos los colectivos
participantes en la organización
de estos eventos como el club de
atletismo local Benicórrrer,
ADAEC y el grupo de voluntarios
local. De este último colectivo, la
alcaldesa ha destacado “el acierto” del gobierno municipal en la
creación y puesta en marcha del
colectivo del voluntariado de Benissanó ya que junto a la Policia
Local “son una pieza clave en la
seguridad y el éxito de las activi-

dades”.
El concejal del área, Juan Clemente, ha recalcado el éxito de
participación y asistencia a unos
actos programados para todas las
edades y que en su mayoría tenían la calle como escenario.
El concejal socialista también
ha agradecido el trabajo del grupo de Protección Civil y de los
agentes de la Guardia Civil y de la
Policía Local, ya que sin ellos, ha
asegurado que “difícilmente se
hubiera llevado a cabo esta Semana Cultural”.

&&*,#'(+*,$,*'$*,+%,#&*+&(
"'#!%**+),'+$&+),+,%+,+)(+), 
El dissabte 12 de maig, a les
19:30 hores al Castell de Benissanó tindrà lloc el primer acte de les
Festes Patronals de l’any 2018
amb la proclamació de la Regina
Major, Anna Fortea i Gómez, i de
la Regina Major Infantil, Maria del
Fonament Royo i Gómez, així com
de les seues Corts d’Honor.
Les Festes se celebren en honor
a la Verge del Fonament, Verge
dels Dolors i Sant Josep des de finals d’agost i fins al 10 de setembre. Després d’uns anys sense clavaris de la Verge, enguany les
festes tornaran a comptar amb la
Clavaria de la Verge del Fonament
i les seues respectives regines.
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El passat 13 d’abril es donà el
tret d’eixida als primers pressupostos participatius a Benissanó, on els veïns podran decidir
on s’invertiran 20.000 euros de
l’exercici de 2018 a través d’un
procés públic en què poden participar tots els majors de 16
anys.
L’alcaldessa, Amparo Navarro, ha destacat que “la ferma
voluntat política d’aquest equip
de govern és donar la veu al poble per tal d’expressar la seua
voluntat en les inversions d’una
part dels pressupostos municipals destinats a millorar les infraestructures del poble”. Per a
Navarro, amb aquesta iniciativa
“continuem amb aquest camí,
presentant per primera vegada
a Benissanó aquests pressupostos participatius” en un acte
conduït pel regidor de l’àrea
econòmica, Luis Oliver que explicà als veïns assistents el funcionament d’aquests primers
pressupostos participatius.
El període per a poder participar va des del 14 d’abril fins al

4 de maig, on els veïns podran
presentar quatre propostes. A
continuació, entre el 5 i el 25 de
maig els tècnics municipals estudiaran la viabilitat de les propostes presentades i que es
complisquen els requisits.
Per últim, entre l’1 i el 15 de
juny, els veïns votaran la proposta que estimen oportuna
d’entre aquelles tres més proposades en la primera fase i el 26
de juny es farà públic el resultat
i l’actuació guanyadora.
Oliver ha recordat que
“aquest és un compromís que
hem adquirit amb els ciutadans
per tal d’oferir-los un mecanisme de participació en el qual
s’involucren en la presa de decisions respecte d’un fet tan important com ara la inversió i
execució d’una actuació que millorarà el seu municipi”.
Tot el procés de participació
ciutadana es podrà fer a través
de la web municipal: www.ajuntamentbenissano.com o de manera presencial en les mateixes
oficines municipals.
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La Mancomunitat ha aprobado la agrupación de los ocho municipios de la comarca
con menos de 5.000 habitantes –Benissanó, Casinos, Domeño, Gátova, Loriguilla,
P.G. | | La Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas
de la Generalitat Valenciana ha
establecido un nuevo Modelo
Social Básico que amplía los trabajadores destinados a Servicios Sociales para completar la
labor desarrollada por el trabajador social en los municipios
que superen el censo de los
5.000 habitantes.
Por ello, la Mancomunitat
Camp de Túria ha aprobado la
agrupación de la población de
los ocho municipios de la comarca de menos de 5.000 habitantes y solicitará la contratación de este personal para
prestar de forma mancomunada este servicio, según ha explicado la presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria y
alcaldesa de Marines, Lola Celda, después de la celebración
del último pleno en el que están
representados todos los municipios de la comarca.

Marines, Olocau y Serra- con la finalidad
de que los vecinos de estos pueblos cuenten
a partir de 2019 con la atención de un equipo interdisciplinar de Servicios Sociales.

De esta forma, las localidades
de Benissanó, Casinos, Domeño, Gátova, Loriguilla, Marines,
Olocau y Serra contarán con un
equipo que incluirá otras figuras profesionales que refuercen
la labor del trabajador social,
como psicólogo-pedagogo, educador social, administrativo y
abogado, con funciones diferenciadas, ha añadido la presidenta
de la Mancomunitat.
En la actualidad, la Mancomunitat Camp de Túria cuenta
con Servicios Sociales Especializados, como el SEAFI, pero no
dispone de un equipo que preste atención primaria en el ámbito mancomunal.
Otro de los puntos aprobado
en la sesión plenaria del pasado
mes de abril ha sido la creación
de un programa de salud mental mancomunal que se implementará en los municipios de
Bétera y Vilamarxant que entrará en funcionamiento en ambos

municipios el próximo mes de
septiembre y en enero de 2019,
respectivamente.
El Programa de Rehabilitación Psicosocial para Enfermos
Mentales de la Mancomunitat
está dirigido a la población
diagnosticada con enfermedad
mental crónica. Su puesta en
marcha responde a las necesidades detectadas en el estudio
llevado a cabo desde esta institución supramunicipal.
“Desde la Mancomunitat hemos detectado la necesidad de
invertir más esfuerzo y tiempo
en la población que adolece de
una enfermedad mental. Con
este programa intentamos apoyar a este colectivo, que son
usuarios de los servicios de salud mental, pero requieren también de recursos de apoyo social
que faciliten su integración”, ha
manifestado la presidenta y alcaldesa socialista de Marines a
través de un comunicado.
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Els pares i alumnes de l'Emili Lluch de Nàquera han tornat a traure les pancartes
per a reclamar un col·legi “digne” davant
el nou retard que pateixen les obres de
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REDACCIÓ | Famílies i veïns
de Nàquera han protagonitzat
els primers actes reivindicatius
convocats davant el nou retard
en les obres de construcció del
col·legi públic Emilio Lluch. Des
de l'AMPA adverteixen que “els
pares estan cansats d'esperar un
col·legi digne per a Nàquera” i
davant la ralentització dels treballs han decidit tornar a eixir al
carrer per a manifestar el seu
descontent.
Aquests actes, que són solament el començament d'un calendari de mobilitzacions que
no acabarà fins que el centre estiga en marxa, s'ha centrat en els
alumnes, que han pintat samarretes amb el lema #NàqueraColeYa mentre que, alguns pares, han penjat eixes camises en
penjadors per a preguntar-se si
aquesta vegada “Ens deixaran
penjats?”.
Els xicotets han pintat el
col·legi desitjat en un taller sota
el lema “Pinta el teu col·le” i s'han expressat en cartolines amb
frases com “Som xiquets no sardines. Col·le ja”, “Nàquera,
col·le ja”, “El col·le nou va a molar. Col·le ja”, o “Volem noves
instal·lacions ja”.
Les obres havien d'haver finalitzat al desembre del 2017 però
una modificació del projecte
presentat per l'empresa constructora va frenar els treballs
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construcció del centre escolar. Les mobilitzacions continuaran fins que els alumnes puguen abandonar els barracons en
què estan allotjats ara.

que estan al 80 per cent.
En l'última reunió d'abril
mantinguda pels afectats amb el
sotsdirector general d'Infraestructures Educatives, Jesús García, la resposta ha sigut que “el
col·legi, acabar, s'acaba”, però
“ara com ara no podem donar
una data de finalització”, conclouen des de l'AMPA que ha dirigit escrits al Síndic de Greu-

DIVENDRES 11 DE MAIG
19.30 hores. Club de lectura sobre el llibre 'Apenas unos segundos' de Amparo Tórtola. Biblioteca
Municipal.
DISSABTE 12 DE MAIG
19.30 hores. Concert Societat Musical Santa Cecília. Saló d'actes de l'Ajuntament.
DIJOUS 17 DE MAIG
19.30 hores. Presentació del llibre 'Quant la xina

ges, al Banc Europeu d'Inversió
(BEI) i al president i la vicepresidenta de la Generalitat, Ximo
Puig i Mónica Oltra.
L’objectui dels pares dels
alumnes és que els seus fills puguen començar el pròxim curs al
nou col·legi i deixar arrere els
barracons en què porten mès
d’una dècada després de successives promeses incomplides.

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Valencia y Nàquera a dos hombres de 27 y 29
años, de origen español, como
presuntos autores de los delitos
de detención ilegal, coacciones,
amenazas, lesiones y a uno de
ellos contra la salud pública,
tras descubrir una plantación
de marihuana en el chalet donde tuvieron retenida a una persona contra su voluntad. En el
registro de la vivienda estaba la
mujer de uno de ellos que tenía
una reclamación judicial.
Las investigaciones se iniciaron a finales del pasado mes de
diciembre al tener conocimiento de que un hombre había sido
retenido contra su voluntad en
un chalet de Nàquera, al ir a cobrar una deuda por la venta de
un vehículo.
Los agentes averiguaron que
el hombre fue hasta la localidad
de Camp de Túria con la persona que le debía dinero, para poder cobrar la deuda y una vez
allí fue retenido varias horas en
el interior de la vivienda, al
tiempo que le amenazaron de
muerte y le pegaron con un palo, hasta que consiguió escapar

en el momento que lo trasladaba a Valencia.
Los policías identificaron y localizaron a esta persona y la detuvieron como presunto autor
de los delitos de detención ilegal, coacciones, amenazas y lesiones.
Siguiendo con las investigaciones, los policías localizaron
el chalet donde lo retuvieron, en
el que se encontraban el morador y su mujer, en el que practicaron un registro e intervinieron un cuchillo, un puño
americano, un rifle de aire comprimido y 50 cartuchos de 9
mm, asimismo localizaron una
plantación de marihuana y
10.150 euros en efectivo.
Los agentes detuvieron a los
dos moradores como presuntos
autores de un delito de salud
pública, además de imputarle a
el los delitos de detención ilegal,
amenazas graves y coacciones.
La mujer tenía una reclamación
judicial vigente.
De los tres detenidos, dos de
ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial y uno puesto en libertad,
tras tomarle declaración.

vingué a València' d’Emili Piera. Biblioteca Municipal.

partir de 18 anys. Es requereix inscripció en l'Ajuntament. Edifici Vinyes.

DISSABTE 19 DE MAIG
Taller de relaxació. Edifici Manuel Casanova - Tercera planta.
17.00 hores. Plaça lectura: espais amb contacontes i activitats creatives relacionades amb el món
dels llibres i la lectura. Plaça de l’Ajuntament.
19.30 i 22.30 hores. Escape Room: Valenciana
Jones. Primer torn, majors de 12; segon torn, a

DIVENDRES 25 DE MAIG
Taller de ceràmica per a xiquets ambientat en animals fantàstics. Biblioteca Municipal
DISSABTE 26 DE MAIG
17.30 hores. Primera sessió del Taller de creació
de blogs: per a joves i adults. Es requereix inscripció en l'Ajuntament o cridant al 96 168 00 02

%,'0.*'0'1,-#0(,0.
%$1%$$1"1"$%"

-+10.,0.&/+1/*/)1 1#*..-)/+
0(01/.1'(0)+ -('/1#/'(- -.*'0)-

Los alcaldes de San Antonio de Benagéber,
Riba-roja de Túria, Vilamarxant y La Pobla de Vallbona han participado en un acto reivindicativo en Madrid para exigir al
P. G. | El alcalde de San Antonio de Benagéber, Enrique
Santafosta, se ha desplazado a
Madrid junto a los primeros
ediles de medio centenar de
municipios del área metropolitana para exigir la incorporación de una partida presupuestaria de 38 millones de euros
para el transporte público.
Junto a Santafosta participaron los alcaldes de municipios
de Camp de Túria como Ribaroja de Túria, Vilamarxant y la
Pobla de Vallbona. Todos ellos
acudieron al Ministerio de Hacienda donde registraron una
declaración institucional donde
se reclamaba la subvención. De
allí, se trasladaron al Congreso
para solicitar a los representantes autonómicos de la cámara
baja que defiendan la financiación necesaria para los valencianos en las enmiendas que
presentan a los Presupuestos.
Tras el acto reivindicativo se
produjo una reunión el 27 de
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Acto reivindicativo en el Ministerio de Hacienda.
abril en la que se confirmó la
negativa del Gobierno a atender
la reivindicación de la Generalitat y de los ayuntamientos.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler ha censurado “la insensibilidad” del Ministerio de
Hacienda con los valencianos
tras confirmarse durante su
reunión con la secretaria general de Financiación Autonómi-

ca, Belén Navarro, que el ministerio “no atenderá” la petición.
Los responsables autonómicos han "apelado a la conciencia" de los responsables de Hacienda y de los partidos y han
reiterado su petición de que de
se respalde en el Congreso de la
enmienda anunciada por algunas formaciones para incluir los
38 millones de euros.
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Los operarios del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber han comenzado a instalar las señales verticales y las
protecciones de goma en el recorrido del nuevo carril bici que
será “practicable, sin obstáculos, pensado para convertir calles anchas y desangeladas en
calles residenciales, donde los
vehículos deben ajustar su velocidad a las características de la
vía”, según fuentes municipales.

El nuevo carril bici va desde el
casco urbano al centro comercial de Colinas y continúa hasta
el nuevo restaurante de comida
rápida junto a la antigua Arabesco y llega hasta el centro comercial, eliminando el peligroso carril de la vía de servicio con
este trazado urbano.
El trazado del carril reservado a las bicis por el casco urbano convertirá las calles del pueblo en vías ciclo peatonales.
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Los 20 alumnos de cuarto de Primaria del colegio público 8 de abril de San Antonio de Benagéber
han visitado la sede de Ferrocarrils, València Sud, donde han visitado el puesto de mando, el taller y
han subido a una de las unidades en servicio para conocer cómo funciona y sus características.
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Ministerio de Hacienda la incorporación
de 38 millones de euros en los presupuestos del Estado para mejorar el transporte
público del área metropolitana.
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MARTES 15 DE MAYO
18.00 horas. Taller “Elaboración
de pulseras con tu nombre”. SAB
Jove.
SÁBADO 12 DE MAYO
20.00 horas. “El Hipocondríaco”.
Mercado Municipal. Entrada:
aportación consciente

DOMINGO 13 DE MAYO
17.30 horas. Concierto de Primavera de la Banda Juvenil y la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical San Antonio de Benageber.
SÁBADO 19 DE MAYO
10.00 horas. Excursión al ZPark de
Bétera con Curso de Skate. Incluye

Los vecinos y representantes
políticos de los municipios de
Camp de Túria se han sumado a
los actos de protesta contra la
sentencia de La Manada, a cuyos cinco integrantes se les acusaba de violación y han sido
condenados a nueve años de
cárcel por un delito de abuso sexual contra una joven en los
Sanfermines de 2016.

Frente a los ayuntamientos de
L’Eliana, La Pobla, Llíria y Olocau se han celebrado concentraciones en las que los manifestantes han exhibido pancartas
en las que se podían leer los
mensajes de apoyo a la víctima
como ‘yo si te creo’ o ‘no es abuso es violación’ que durante semanas han inundado las calles
de las principales ciudades.

autobús, entrada, curso y material.
SAB Jove.

cohol”. Descubre las mejores combinaciones y sabores. SAB Jove.

LUNES 21 DE MAYO
18.00 horas. Taller “Customiza tu
camiseta”. SAB Jove.

VIERNES 1 AL 22 DE JUNIO
De 17.00 a 21 horas (viernes) y
de 9.00 a 14.00 horas (sábado).
Curso de Monitor de Comedor, 20
horas. Precio: 55 euros. Más información en SAB Jove.

VIERNES 25 DE MAYO
18.00 horas. Taller “Cócteles sin al-
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Serra se prepara para celebrar los días 19
y 20 de mayo la Feria de la Calderona y el
Día de la Cereza. El fin de semana estará
repleto de actividades para los visitantes
REDACCIÓ | El Ayuntamiento de Serra ha presentado
en la Feria de las Comarcas que
se ha celebrado en la Plaza de
Toros de València una nueva
edición de la Feria de la Calderona y el Día de la Cereza que se
celebrarán en el municipio de
Camp de Túria el fin de semana
19 y 20 de mayo.
La localidad de la Serra Calderona espera recibir a cientos
de visitantes de la comarca y del
resto de la provincia que se desplazan cada año para disfrutar
de la gastronomía y la artesanía
local.
Después de que la lluvia obligara a suspender el año pasado
la celebración del Día de la Cereza, desde el consistorio confían en que esta nueva edición se
pueda desarrollar sin incidencias. En aquella ocasión, ante la
imposibilidad de repartir la fruta entre vecinos y visitantes, el

que podrán disfrutar de los productos artesanales y de la gastronomía local que
comparten protagonismo con la fruta típica del municipio de la Serra Calderona.

Tradicional reparto de cereza y romero de Serra.
Ayuntamiento decidió donar los
2.000 kilos de cerezas a la Casa
de la Caridad para el comedor
social.
Este año ha sido la primera
vez que el Ayuntamiento de Serra ha acudido a la Feria de las
Comarcas que organiza Turisme València con el objetivo de
promocionar uno de los eventos
que más visitantes atrae a lo largo del año hasta el municipio.

Junto a Serra también han
participado en esta última edición de la Feria de las Comarcas
de la Diputació de València
otros ayuntamientos de Camp
de Túria como Nàquera, Olocau, Llíria, Bétera y Riba-roja
de Túria con el objetivo de acercar y dar a conocer los atractivos turísticos de la comarca
hasta el público que se ha dado
cita en el centro de València.
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El sindicato CSIF ha exigido
por escrito a Conselleria de Sanitat “la puesta en marcha de
medidas de forma urgente” para proteger a los trabajadores
del hospital Doctor Moliner de
Serra. La central sindical ha realizado esta petición tras sufrir
dos profesionales agresiones
por parte de familiares de un
paciente. El sindicato reclama
“tolerancia cero” ante estas conductas y más implicación del
centro.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha explicado a través de comunicado
que un enfermero y una técnico
auxiliar de enfermería fueron
golpeados por un grupo de familiares de un paciente que los
acorralaron. La intervención de
otros compañeros evitó que la
situación se complicara todavía
más. Ambos han presentado denuncia tras lo ocurrido.
El CSIF señala que la dirección del centro no ha cumplido
el protocolo ante estas situaciones. La central sindical explica
que no se llegó a personar la
Guardia Civil y que los agresores han seguido transitando por
el recinto hospitalario. El sindicato recalca que “la dirección

del centro está permitiendo que
se agrave el estado de indefensión al no impedir la entrada a
los agresores y al no haber prestado asistencia jurídica ni orientación a los trabajadores”.
La central sindical, en los escritos remitidos tanto a conselleria como a la dirección del
centro y al comité de Seguridad
y Salud Laboral, recuerda que
“la violencia es inaceptable” y
que “un entorno de trabajo inseguro deteriora la calidad de la
asistencia dispensada”.
El CSIF reclama medidas urgentes, como una orden de alejamiento del hospital a los agresores, o un botón de alarma en
cada sala. También exige “un
compromiso institucional de tolerancia cero frente a las agresiones”, asistencia jurídica a las
víctimas, que emita un manifiesto de rechazo la dirección
del hospital ante lo sucedido,
que las personas agredidas tengan la posibilidad de rechazar la
continuidad asistencial de un
paciente o que conselleria actúe
como acusación particular.
También ha repartido un protocolo de actuación a los trabajadores para prevenir nuevas situaciones como la ocurrida.
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L'Ajuntament de Serra s'ha adherit a través de la Creu Roja al programa d'ajuda alimentària a les persones més desfavorides promogut per Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient que
ha permés que 52 usuaris de Serra hagen pogut disposar d'aquesta ajuda.

LUNES 4 DE JUNIO
III Marcha Solidaria Contra el
Cáncer.
Habrá camisetas, rifas, donativos,
publicidad. Organiza CEIP Sant
Josep
/
A.M.P.A.
Colabora
Ajuntament de Serra y Asociación
Española Contra el Cáncer - Junta
Local de Serra.

Les Corts, per mitjà d'una
proposició no de llei (PNL), han
aprovat restaurar el servei de
transport públic des de València
fins a l'hospital Doctor Moliner.
Els cinc partits amb representació van donar suport a la mesura, en la qual sol-licitaven que
eixa línia faça parades també en
diversos municipis de l'àrea metropolitana.
El CSIF, que ha arreplegat
8.300 signatures, insta ara la
Conselleria de Sanitat i la d'Obres Públiques que aplique im-

mediatament l'acord aconseguit
per unanimitat i habilite immediatament la línia de transport
gratuïta que, fins al 2010, enllaçava València amb l'hospital al
municipi de Serra.
Fins al centre sanitari de malalts crònics acudeixen cada dia
centenars de professionals, pacients i familiars de pacients i
estudiants i l'únic transport públic que hi ha disponible és un
autobús que ix tres vegades al
dia de l'estació de metro de Bétera.

VIERNES 8 DE JUNIO
23.00 horas. 3r Cicle Comarcal de Música
Ovidi Montllor, Fent Comarca: ‘Andreu Valor en Acústic’. Casa de la Cultura de serra.
L’Ajuntament de Serra coordina el cicle
de música en valencià Ovidi Montllor Fent
Comarca, un cicle que omplirà de música
en la nostra llengua els pobles de Camp
de Túria de l’1 al 23 de juny. En l’edició
d’enguany participen set municipis de la
comarca de Camp de Túria: la Pobla de
Vallbona, Llíria, Bétera, Vilamarxant, Riba-Roja de Túria, l’Eliana i Serra.
Les actuacions musicals repleguen diferents estils musicals i grups com ara El
diluvi i Atzembla, Gener passa per Toti
Soler, Òscar Briz, Mireia Vives, Borja Penalba, el cantautor Andreu Valor i el cor
de l’Eliana.
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REDACCIÓ |La portavoz de
Ciudadanos (Cs) en la Diputació
de València, Mamen Peris, ha
destacado en su visita al municipio “los logros conseguidos
por Cs en el municipio de Camp
de Túria”. “La gran reducción
de la deuda, que ha pasado de
14’5 millones a 13, es sólo la
punta del iceberg de un conjunto notable de mejoras ejecutadas”, ha asegurado tras comprobar la rehabilitación de las
instalaciones del colegio público Mozart.
Para Peris “el éxito del equipo
de gobierno de Cs en Loriguilla
está basado en la colaboración y
el trabajo en equipo con el funcionariado. La coordinación es
la base de todos los avances que
se están consiguiendo”, ha indicado la diputada
En el colegio público se ha llevado a cabo la reforma de los
baños, una de las reivindicaciones históricas, y la renovación

ciones del colegio público Mozart. Los
alumnos han estrenado la nueva pista deportiva que se suma a la reforma de los baños y la renovación del patio de infantil.

Foto: Francisco Martínez

La portavoz de Ciudadanos en la Diputació de València, Mamen Peris, ha visitado
Loriguilla para reunirse con el equipo de
Gobierno y comprobar las nuevas instala-

Mamen Peris y autoridades reunidas en el Ayuntamiento.
de la pista deportiva de Primaria y del patio de infantil. El alcalde, Sergio Alfaro ha recordado que el centro educativo
“estaba abandonado en los gobiernos del Partido Popular”.
El primer edil de Cs ha avanzado que “ahora estamos trabajando para implementar ayudas
escolares en todos los niveles
cursados en el municipio y en la
mejora de las instalaciones del

polideportivo”.
El objetivo del equipo de Gobierno a largo plazo es desarrollar el sector industrial para crear riqueza y reducir el paro por
debajo del 7 por ciento.

Galeria
fotográfica
visita a
Loriguilla
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Las Amas de Casa de Loriguilla han celebrado en la Casa de la Cultura un homenaje póstumo a Rosario Rodríguez Saavedra, fundadora y primera presidenta de la asociación constituida en 1992. El
acto contó con el alcalde, Sergio Alfaro, familiares de la fallecida y miembros de la asociación.

DOMINGO 13 DE MAYO
8:30 horas, Romería al Pueblo Viejo. Este
año, con motivo del 50 aniversario del traslado del municipio, este evento será especial, convirtiéndose en el segundo gran acto de conmemoración. El programa previsto
contempla un acto de carácter institucional
con el descubrimiento de una placa conmemorativa, y el resto, de carácter festivo.

Un total de 182 corredores
han participado en la primera
edición de la Carrera 6K Solidaria y Caminata 4K organizadas
por la asociación Marea azul solidaria y el proyecto Asun y Rocío Unid@s por una Ilusión, con
la colaboración del Ayuntamiento de Loriguilla.
La primera prueba, la competitiva, comenzó a las 18.30 horas, con salida y meta en el
ayuntamiento. En categoría absoluta masculina, los tres primeros clasificados fueron David
Aparicio Fuentes, del Gaes Running Team, con un tiempo de
18:57; David Sáez Sánchez, del
Crespo Runner, con 20:21; y
Nacho Sanmiguel Codina, tam-

bién del Gaes Running Team,
con 20:32. En categoría femenina, las ganadoras fueron Emily
Desprez (25:31); seguida de Roser Mañosa López (25:45), y
Mónica Vivó Lozano, del Kenyan Urban Way, con 26:03.
El total de la recaudación de
la prueba solidaria que ascendió
a 1.470 euros del dorsal 0 se
destinó a DeporTEA de la asociación Queremos y Podemos,
un programa de deporte adaptado para fomentar el desarrollo social, físico y cognitivo de
los niños con TEA (Trastorno
del Espectro del Autismo), a
través de la práctica de deporte
adaptado a sus necesidades y
capacidades.
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El gerent de Divalterra, Xavier Simón, ha mantingut dos
reunions amb l'alcalde d'Olocau, Antonio Ropero, i el tinent
alcalde de Loriguilla, Manuel
Cervera, en les quals han traslladat les necessitats dels seus
municipis en matèria de silvicultura preventiva.
Cervera ha destacat “la necessitat que les brigades adeqüen l'accés a un dipòsit d'aigua
en la Font de la Puerca que va
quedar molt afectat després d'unes tempestes, i que és de gran
importància en cas que es declare un incendi en la zona”.
D'altra banda, el regidor de
Loriguilla i el gerent de Divalte-

rra han analitzat els treballs de
les brigades en els camins rurals, cosa que segons Cervera
“feia molt temps que no s'havien condicionat, i s'ha fet un
gran treball”.
En aquesta línea, Ropero ha
destacat la gran labor de les brigades forestals en la Calderona
encara que “sempre he reclamat
que haurien de dedicar-se encara més recursos mitjançant la
creació d'alguna brigada més”.
L'alcalde d'Olocau ha donat a
conèixer el projecte al qual s'està treballant per a unir el municipi de Camp de Túria amb Alboraia a través d'una via verda
pel barranc del Carraixet”.
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Olocau se prepara para regresar de nuevo
a sus orígenes íberos con la celebración de
la sexta edición de la Iberfesta el próximo
9 y 10 de junio. Este año, además de dis-

Més de 3.000 persones han
visitat l'exposició als carrers
d'Olocau i Marines de les obres
de l'artista Gustavo Germà dins
del projecte ‘Absències i Distàncies’ de la Diputació de València.
Amb imatges de gran format
de persones afectades per les
desaparicions en les dictadures
de Brasil, Argentina i Uruguai,
l'artista aborda un acte de reivindicació dels desapareguts. La
ruta s'ha completat amb les exposicions a Potries, Beniarjó i
Xelva.
L'alcalde d'Olocau Antonio
Ropero, ha manifestat que l'ex-



periència ha sigut molt bona i
“ens fa pensar on estem, d'on
venim i on anem”.
Per a l'alcaldessa de Marines,
Lola Celda, la mostra ha sigut
“molt interessant i didàctica”.
La primera edil socialista ha
explicat que els veïns continuen
anant a visitar-la i s'estan preparant visites escolars “perquè
creiem que la memòria històrica
és també memòria democràtica
i conéixer-la és garantia d'un futur d'estabilitat i pau.” La mostra, malgrat la duresa dels conceptes, segons Lola Celda, “és
molt respectuosa amb tots i ens
ha fet reflexionar”.
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P. G. | Las cinco pruebas de
Nauiba son las protagonistas
este año del cartel de la sexta
edición de la Iberfesta que se
celebrará el fin de semana del 9
y 10 de junio en las calles de
Olocau.
Este año habrá teatralizaciones participativas, la miniferia
de los Íberos, talleres para todas
las edades, la tercera ruta de la
tapa Íbera, biblioteca infantil y
visitas guiadas a la colección
museográfica en la Casa de la
Senyoria. Tampoco faltará el
mercado y el desfile en el que
toman parte todos los vecinos
del pueblo.
Los visitantes de la Iberfesta,
que este año girará en torno al
solsticio de verano, tendrán la
oportunidad de tratar de superar las cinco pruebas de Nauiba.
Se trata de un circuito de teatralizaciones participativas por
las calles y plazas del municipio,
donde se buscará a los mejores
íberos. Los aspirantes deberán
realizar una obra de pintura
íbera, jugar a las tabas, completar un test sobre cultura íbera,
realizar un objeto con esparto y
lanzar la jabalina. El que consiga completar todas las pruebas
con éxito podrá participar en el
gran desfile y la ofrenda del

frutar de los desfiles, representaciones,
exposiciones, talleres, y de la ruta de la tapa, los visitantes podrán abordar el reto
de superar las cinco pruebas de Naiuba.

Asistentes a la asamblea celebrada en Ribadavia.
solsticio que tendrá lugar la noche del sábado.
Antes de la celebración de la
Iberfesta, el Ayuntamiento de
Olocau ha programado la semana previa unas jornadas sobre el
papel de la mujer en la arqueología con la participación de
mujeres que han trabajado en el
yacimiento de El Puntal dels
Llops. En esta ocasión se han
suprimido las visitas al yacimiento durante el fin de semana
de la Iberfesta para concentrar
todas las actividades en el casco
urbano.
A la inauguración del evento,
que tendrá lugar el próximo 9
de junio a las 11 de la mañana,
el consistorio ha invitado a los

representantes de las instituciones valencianas y a los alcaldes
de la comarca y está previsto
que acudan representantes de
Castilla-La Mancha, Aragón y
de distintos municipios que forman parte de la ruta de los íberos.
Por otra parte, la Iberfesta se
ha convertido en la primera
fiesta de la Comunitat Valenciana en formar parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas en la que
se ha integrado Olocau junto a
otros 25 municipios de toda España. El alcalde, Antonio Ropero, ha participado en la asamblea de la entidad celebrada en
Ribadavia (Ourense).
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Acompanyats per 143 monitors, els participants s'han dividit en grups per a realitzar la ruta de senderisme dividida en tres nivells de dificultat: baixa (casc urbà, exposició fotogràfica de Germano i Casa de la Senyoria); mitjana (Font del Frare i Font de la Carrasca); i alta (Castell del Real).
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Casinos celebrará a lo largo del próximo
mes de mayo el 175 aniversario de su nacimiento como pueblo tras la segregación de
Llíria. Las actividades se desarrollarán enREDACCIÓ | El alcalde del
Casinos, José Miguel Espinosa,
ha avanzado que las actividades
están “pensadas para todos los
públicos” y cuentan con la colaboración de todos los colectivos,
como los dos clubes de fútbol, el
Deportivo Casinos y el Atlético
Casinos, las peñas de motociclismo y petanca, la Unión Musical Casinense o el colegio público La Paz.
La celebración contará con la
colaboración de la Diputació de
València a través de una subvención directa de 10.000 euros
al Ayuntamiento de Casinos para organizar el programa de actividades que se llevarán a cabo
entre el 1 y el 20 de mayo.
Entre las actividades destacan
la entrega de medallas al mérito
social, deportivo o cultural, el
intercambio de bandas de música o el programa ‘Cómo se llaman las calles de tu pueblo’, que
pretende, en palabras de alcalde, “acercar a los más jóvenes la
historia de Casinos a través de

3-3

personajes ilustres del pueblo”.
Espinosa ha agradecido a la
corporación provincial su implicación en este 175 aniversario
de Casinos y el incremento de
las ayudas recibidas por el municipio esta legislatura.
La subvención directa de Presidencia para ayudar con la organización de los actos del 175
aniversario de Casinos, cuyo
presupuesto ronda los 24.000

euros, es una más de las ayudas
directas de la Diputació al municipio, que este año llegarán a
casi el millón de euros.
Además de la celebración del
175 aniversario, las cuentas de
2018 incluyen también la subvención del Plan de Ocupación,
8.117 euros, los 50.694 euros
del Fondo de Cooperación o los
218.000 euros del Plan de Servicios y Obras Municipales.
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pliación de la vía es de vital importancia para la seguridad de
los deportistas y los usuarios de
la misma.
El tramo que se pretende mejorar parte de la ciudad de Llíria y llega hasta la rotonda del
“Pi”, donde se hace el nudo de
conexión con la otra carretera
que nos lleva a la población de
Casinos (CV-245).
García ha recordado que estas
mejoras, que se enmarcan en
los planes de mejora en Seguridad vial que la Diputació realiza
en la red de viales de la provincia, han sido reivindicadas por
los vecinos de ambas poblaciones, así como por los deportistas que utilizan esta vía.
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La Asociación provincial de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, ‘Los Polillas’ ha
celebrado un homenaje al capitán de la Guardia Civil Celestino de la Vega García fallecido en al año
2015. En presencia de su viuda e hijo, se ha descubierto una placa en la casa cuartel de Llíria.

SABADO 12 DE MAYO
17:30 horas. Merienda para jubilados y amas de casa con baile y actuación de Grupo de Bailes Regionales de la Falla
Pensat i Fet. Plaza Gallipatos.
19:30 horas. Fiesta taurina infantil. Calle Pelayo.
20:00 horas. Conferencia sobre Casinos por José Salvador

El àrea de Carreteras de la Diputació de València ha hecho
público en el anuncio del BOP
del pasado día 20 de abril, la exposición pública del proyecto de
ampliación de la plataforma de
la carretera CV-339 de Llíria a
Alcublas entre los puntos kilométricos pk. 0+000 a pk.
13+400 dentro del término municipal de Llíria.
El diputado autonómico i teniente alcalde de Llíria, Paco
García, ha destacado que la carretera CV-339 es una de las vías de conexión y constituye un
eje vertebrador entre el Camp
de Túria y la Serranía, donde se
practica el deporte del ciclismo,
por lo que este proyecto de am-
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VIERNES 11 DE MAYO
19:00 horas. Hermandad de
bandas con la Unión Musical
Casinense y la Banda del Cuartel Terrestre de alta disponibilidad de la OTAN. Auditorio.
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tre el 1 y 20 de mayo con la colaboración
de todos los colectivos del municipio y una
subvención directa de la Diputación de Valencia de 10.000 euros al consistorio.

Recepción de autoridades en la Diputación de Valencia.

ACTOS CONMEMORATIVOS
175 ANIVERSARIO
DE CASINOS
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Murgui Soriano. Auditorio de la
Música.
DOMINGO 13 DE MAYO
11:00 horas. Exhibición de motos
clásicas en circuito urbano.
MARTES 15 DE MAYO
8.00 horas. Disparo de 21 salvas.
Plaza Mayor.
De 15:00 a 16:30 horas. Proyección de la película “Com es diuen
els nostres carrers” y fiesta infantil
con el grupo “Arrop i tallaetes”. Auditorio de la Música.
16:30 horas. Merienda de coca y
chocolate. Sótano del Auditorio.
VIERNES 18 DE MAYO
16:30 horas. Campeonato de petanca 175 aniversario.

La Diputació de València ha
destinado 15.000 euros a Domeño para la instalación de un
ascensor en el centro social del
municipio, una actuación “muy
necesaria”, según el alcalde
Francisco Gómez, que los vecinos “llevan años esperando” y
que mejorará la accesibilidad de
este edificio público.
La subvención directa acabará con el problema que supone
para muchas personas, sobre
todo mayores, acceder a la primera planta del centro social
“donde se reúnen muchos colectivos del pueblo”, explica Gó-

19:30 horas. Partido de Fútbol 175
aniversario entre el C.D. Casinos y
el C.F. Atlético Casinos.
SABADO 19 DE MAYO
11:30 horas. Misa en sufragio de
los fundadores de Casinos y su primer alcalde, Juan Rocher Visiedo,
presidida por los sacerdotes de la
localidad.
12:30 horas. Inauguración de la
exposición de los Talleres de manualidades municipales. Casa de la
Juventud.
12:45 horas. Pasacalle de la Bandeta de la Unión Musical Casinense.
13:30 horas. Acto institucional conmemorativo del 175 aniversario del
nacimiento de Casinos, con entrega de distinciones. Auditorio de la

mez, quien asegura que “el hueco para instalar el elevador está
hecho desde hace tiempo y ahora, por fin, se va a poder llenar”.
La Diputació de València lleva invertidos en Domeño cerca
de 800.000 euros a lo largo de
esta legislatura. Este año se prevé que la corporación provincial
invierta un total de 241.000 euros en los que, además de los
15.000 euros para el ascensor
del centro social, se incluyen
202.000 euros del programa
SOM, 19.000 euros del Fondo
de Cooperación Municipal o los
5.200 del Plan de Ocupación.

Música.
14:30 horas. Vino de Honor. Auditorio de la Música.
18:00 horas. Día de la Bici. Excursión ciclista al parque de la Torreseca.
20:00 horas. Concierto del 175
aniversario por la Banda de la
Unión Musical Casinense. Auditorio de la Música.
23:45 horas. Castillos de fuegos
artificiales a cargo de la Pirotecnia
Focs d’Artifici Camp de Túria. Ronda Doctor Fleming.
24:00 horas. Orquesta “Vértigo”.
Plaza de Gallipatos.
DOMINGO 20 DE MAYO
11:00 horas. I Carrera Solidaria
Asociación Española Enfermedad
de Behçet.
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El próximo 19 de junio, el
Ayuntamiento de Gátova firmará un convenio para la celebración del primer encuentro internacional de poetas que
tendrá lugar en la localidad de
Camp de Túria el próximo mes
de octubre.
Según han avanzado fuentes
municipales está previsto que
en este primer encuentro se den
cita en el municipio de la Serra
Calderona a lo largo de todo un
fin de semana más de una veintena de poetas.
El evento girará en torno de
la figura y la obra del poeta An-

tonio Machado, aunque también habrá lugar para la obras
de otros autores.
Este encuentro se suma a la
actividad cultural que se
desarrolla en Gátova a lo largo
del año. Dentro de esta agenda
el próximo 2 de junio tendrá lugar el intercambio de rondallas
Gátova-Llíria en el que tomarán
parte la agrupación de la localidad ‘Raíces de Gátova’ y el ‘grup
de dances El Tossal’ de la capital de Camp de Túria.
Además actuará el grupo de
baile del municipio vecino de
Marines.
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Los productos locales serán los protagonistas de la primera Feria del Comercio y
Turismo que se celebrará en Gátova el
próximo 17 de junio. Los comerciantes y

REDACCIÓ | Los comerciantes y empresarios de Gátova darán a conocer su amplia oferta
en el parque municipal del Hoyo en la primera edición de la
Feria del Comercio y Turismo
que celebrará en la localidad de
la Serra Calderona el próximo
17 de junio.
La iniciativa de la Asociación
de Comerciantes y Empresarios, de Gátova a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Gátova pretenden acercar a los
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empresas de la localidad junto al Ayuntamiento darán a conocer su oferta artesana
y turística al resto de municipios de la comarca de Camp de Túria y la provincia.

visitantes que se desplacen hasta el municipio con motivo de la
feria los productos artesanos,
como el embutido y los dulces,
además de productos de la
huerta, la amplia oferta de alojamientos rurales y las visitas
guiadas gratuitas de lunes a domingo al yacimiento íbero de El
Torrejón que se acaban de poner en marcha.
Esta primera edición de la feria del comercio está enfocada a
que los vecinos del resto de mu-

nicipios de la comarca de Camp
de Túria conozcan los atractivos
turísticos y los productos locales. “Gátova es el gran desconocido en la propia comarca y
pensamos que tenemos productos artesanos de calidad, dos
hoteles rurales con más de medio centenar de plazas y un yacimiento arqueológico muy interesante, además de estar en
pleno parque natural”, explica
el alcalde de Gátova, Manolo
Martínez.
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SÁBADO 5 DE MAYO
Concierto Cuarteto de Cuerda
Moscovia Quartet.
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La Peña la Cepa de Gátova ha organizado la fiesta de las Cruces de Mayo que se ha celebrado el 27 y
28 de abril. Además de la plantà y encendido de la cruz, se ha celebrado una guerra de almohadas en
el parque de las Cortes Valencianas, un concurso de birlos, una paella popular y una xocolatà.

SÁBADO 19 DE MAYO
19:00 horas. Recital de poesía
del grupo literario La Platea con

música del grupo “Acorde Mayor”. Local Multiusos “El hoyo”.
SÁBADO 26 DE MAYO
18 horas. XV Campanya d’intercanvis musicals: Grup de Dançes
El Tossal de Llíria. Pati de l’Es-

glesia del Remei de Llíria.
SÁBADO 2 DE JUNIO
19 horas. XV Campanya d’intercanvis musicals: Rondalla Raíces de Gátova. Plaza Mayor de
Gátova.
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‘L’art del poble per al poble’ és un dels
missatges del certamen d’art urbà que
ha tingut lloc al municipi de Vilamarxant. Diversos esdeveniments artístics al
REDACCIÓ | Els elements
més cridaners i que quedaran
de manera perenne a carrers i
places són les intervencions
plàstiques que han desenvolupat els diferents muralistes. En
tres dies han sigut capaços de
fer diferents obres d’art que ja
poden veure’s a tot el poble.
Així, qualsevol que passe pel
col·legi Horta Major podrà
veure el mural elaborat per
“Zurik”; qui passe pel col·legi
la Pea veurà una de les parets
del centre pintades per “Mr.
Chapu” i “Lalone”; a l’escoleta
ha intervingut Rui Pinto da
Silva; al Colegio San Francisco
i Santo Domingo ho han fet
Sergio Delicado i “Juangacedos”; al carrer Alberto Martín
l’artista ha sigut “El Dios de los
Tres”; i a l’edifici de davant del
Barranc han estat pintant
“Folk” i “Miedo 12”.
Però més enllà de les intervencions plàstiques, en aquesta segona edició “hem apostat
per descobrir al públic més expressions pròpies de l’art contemporani i donem les gràcies
als veïns que ens han acompanyat”, destacava el comissari del certamen, l’artista plàstic Benito Marín.
L’artista Eloysa Martínez va
mostrar una instal·lació efímera al llavador titulat “Llavar els
draps bruts”, s'hi podien veure
draps amb diferents missatges
que emergien de l’aigua contra
la violència masclista. “Vull
plantejar una reflexió sobre els
maltractaments i de com,
abans, eixos draps bruts es llavaven en la intimitat de cada
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carrer i oberts a tot el món s’han succeït
al llarg de tres dies replets de música, intervencions plàstiques, cine, instal·lacions efímeres i performances.

llar, mentre que ara som conscients que cal denunciar-ho”.
La Casa de la Cultura va acollir la projecció dels curtmetratges del director de Riba-roja Carlos Bigorra: “Naderías”,
“Revancha” i “Menú” i el concert de “Odd Cherry Pie” i de
“The Rocktrippers”.
Els integrants de l’agrupació
“Puf Teatro” van fer una performance ‘Sargento Manzana’
a l’IES les Rodanes. Dirigits
per Adrián Quiles van emprar
un vehicle del desballestament
i el van desmuntar per a expressar “la necessitat de lluitar
perquè no hi haja una classe
alta que domine la societat,

DISSABTE 12 DE MAIG
18.30 hores. Visita de l’escriptora Maria Sánchez (poeta).“La Cisterna”.
De 18.00 a 20.00 hores. “El món secret de
les plantes”. Casa de Fusta.
DIUMENGE 13 DE MAIG
10.00 hores. II Jornada de neteja de l’antic motor
de l’Alginet.
19.30 hores. Concert de la Rondalla de Vilamarxant i la Rondalla de Calles. Casa de la Cultura

perquè els cotxes són símbols
de poder”.
D’una imatge potent es va
passar al so potent de la mà de
Santiago López, un jove artista
del Port de Sagunt però assentat a Praga que, per segon any,
sorprenia el públic amb el so
produït per cordes metàl·liques amb amplificadors al Llavador municipal. La nit finalitzava ambs les actuacions de
“Badlands” i de “Leya & the
Gentlemen”.
Per al regidor de Cultura,
Voro Golfe, “ha sigut un cap de
setmana en el qual hem volgut
implicar el veïnat en totes les
expressions d’art urbà”.

DIMARTS 15 DE MAIG
17.30 hores. Xarrada: “El càncer de pell”.
Sala d’actes Edifici Cultural la Cisterna.
DIMECRES 16 DE MAIG
19.00 hores. Taller de poesia: José Hierro.
Seu de la Asociación Cultural Azahar.
DISSABTE 19 DE MAIG
De 10.00 a 14.00 hores. Taller “Creativitat
a través del reciclatge”. Casa de Fusta.

La Guàrdia Civil de Llíria ha
detingut una dona de 39 anys i
la seua parella sentimental, de
45 anys, pel presumpte robatori de targetes de crèdit i de joies
a persones majors d'un geriàtric. Els detinguts utilitzaven les
targetes per a realitzar compres
sense l'autorització de les titulars de les mateixes o per a traure diners en efectiu i venien les
joies, segons el relat de la Guàrdia Civil.
La detinguda havia treballat
en el centre de majors on residien les víctimes durant els anys
2016 i 2017 i aprofitava la circumstància laboral d'estar a cura de persones majors que es
troben física o psicològicament
impedides i que en alguns casos
es troben pròxims a morir.
L'operació Marxaina es va iniciar després de les denúncies
presentades per càrrecs no autoritzats en targetes bancàries,
furts i falsificacions a la Pobla
de Vallbona, Villamarxant, Benaguasil i Xirivella.
A més dels delictes d'ús de
targeta de crèdit sense autorització, usurpació d'estat civil,

falsificació de documents i robatori de diners a persones majors, la detinguda mantenia una
freqüent activitat de vendes de
joies coincidint amb els contractes mantinguts amb empreses del sector geriàtric.
A més de les joies, utilitzaven
les seues dades bancàries per a
pagaments, sostraure diners en
metàl·lic i contractar serveis de
telefonia mòbil a nom de les
seues víctimes per al seu ús personal i el de la seua família.
Els agents van realitzar dos
registres domiciliaris a Vilamarxant en els quals es van
confiscar diversos equips informàtics, telefonia mòbil, documentació i joies. En el moment
dels registres domiciliaris, s'hi
obtingué la instal·lació i ús d'un
paquet de telefonia d'internet,
telèfon fix i telèfons mòbils a
nom d'una dona amb demència
senil ingressada en un geriàtric
a la qual la detinguda va prestar
els seus serveis entre 2016 i
2017.
Les diligències han passat a
disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 de Llíria .
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Vecinos de Vilamarxant han
denunciado la falta de medidas
de seguridad en el tramo de la
CV-50 en el acceso que viene de
la carretera de Cheste hacia la
entrada del pueblo . Según explica al PP en el un comunicado,
este tramo carece de pasos de
cebra, badenes reductores de
velocidad y otros elementos que
garanticen la seguridad de los
vecinos a la hora de cruzar la
calzada.
Tras una reunión mantenida
entre vecinos del municipio y
representantes de todas las

18.00 hores. Taller de teatre. Seu de la
Asociación Cultural Azahar).
DIUMENGE 20 DE MAIG
18.00 hores. Partida de la Lliga de Llargues Diputació d’Alacant. Carrer Era Alta.
DIVENDRES 25 DE MAIG
20.00 hores. Presentació del llibre “Desafiant al
destí”, de ManelArcos. Seu de l’Associació Cultural 9 d’Octubre (c/ Font Nova 5).

fuerzas políticas, el PP ha lamentado que desde 2015 no ha
habido una respuesta clara por
parte del Ayuntamiento de Vilamarxant, ni de la Conselleria de
Obras Públicas para solucionar
el problema, por lo que ha exigido toda la información del expediente y que se tomen cuanto
antes las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de
los vecinos en ese tramo. “Seguiremos trabajando para mejorar tanto la seguridad vial como la accesibilidad en todo el
término”, han asegurado.

DISSABTE 26 DE MAIG
10.00 hores. Xarrada sobre plantes medicinals. Casa de Fusta
DIUMENGE 27 DE MAIG
19.00 hores. Recital de música contemporània. Casa de la Cultura
DILLUNS 28 DE MAIG
18.00 hores. Taller d’òpera: “La Traviata,
de Giuseppe Verdi”. “La Cisterna”.



 

 
   
   
El centro comercial El Osito de l’Eliana acerca a sus
clientes las tendencias de la primavera en moda, calzado y complementos. Además, ultima los preparativos de
la celebración de su 24 aniversario en el mes de junio.
La Ciudad Comercial El Osito se encuentra inmerso en plena campaña de primavera con
las últimas tendencias masculinas y femeninas de esta temporada para que renovar el armario sea más sencillo.
Las tiendas de moda del
complejo comercial y de ocio de
l’Eliana ofrecen este mes de
mayo la mejor selección en ropa, calzado y complementos de
primeras marcas para disfrutar al máximo de la nueva temporada a los mejores precios y
de la forma más cómoda.
Tampoco faltan las últimas
novedades en moda infantil y
en prendas y calzado deportivo para sacar el máximo partido a los meses de primavera
y verano.
Pero además de celebrar la
llegada de una de las estaciones más esperada del año, el
centro comercial de l’Eliana se
prepara para festejar por todo
lo alto el 24 aniversario de su
inauguración.

 
Jo també en vaig fer un a les darreries de
la dècada dels norantes. Són molts habituals
des de fa anys. Apareixen ja en qualsevol currículum de qualsevol llicenciat. Són una forma d'engrandir els títols acadèmics i universitaris de les persones amb l'objectiu de
trobar un lloc de treball amb més facilitat. No
obstant, tampoc no asseguren una feina, tot
i que sempre són una ajuda indefugible. Com
totes les coses a la vida, però, l'abundància
acaba desvirtuant-ne la seua presència. L'escàndol esgarrifós protagonitzat fa unes setmanes per l'ex presidenta de la Comunitat de
Madrid, Cristina Cifuentes, ha tornat els
màsters a la primera línia de foc, tant des
dels punts de vista polític com mediàtic. Al
capdavall, el que compta no és que Cifuentes
haja fet o no el màster, que li l'hagen regalat.
El més greu és que possiblement s'hagen hagut de refer papers, s'hagen falsificat presumptament signatures i que s'hagen pressionat
determinats
treballadors
o
funcionaris per afavorir l'ex presidenta madrilenya. En política, i més en el cas de societats tan mediatitzades com les occidentals, els protagonistes han d'anar molt a
l'aguait de no cometre cap bunyol ni nyap. I
més greu encara és mentir a l'opinió pública. Quan una d'eixes situacions ocorre, mentir o intentar manipular, aleshores el polític
ha d'agafar el bou per les banyes i dir la veritat a la gent. Sols així és com eixe polític pot
tindre credibilitat davant els seus electors.
En el cas que ens hi ocupa, val a dir que Cifuentes no sols no ha volgut reconèixer cap
errada sinó que, a més, n'ha volgut amagar
qualsevol escletxa per on apareguera la veritat. Ha fet la sensació que ha volgut matar el
missatger, un mitjà digital nouvingut, que va
encetar el cas. D'autocrítica cap ni una. Ni s'ha vist ni se l'espera enlloc. Fa la sensació
que es tracta d'un altre escàndol, un més a la
coixinera, dels abundants i variats que hi ha
hagut a la política estatal els darrers anys.
Fins i tot, ja n'hem perdut el compte, la ubicació i el nombre determinat que hi ha ha-

    

gut. A més, s'hi afegeix la sensació d'impunitat que sura a l'ambient polític. Sembla que
s'ha redactat un protocol mediàtic i polític
que cal seguir fil per randa: ixir davant l'opinió pública, negar-ho tot amb convicció, assegurar que tot és una cacera d'algun partit
polític -tot i que haja estat un diari tradicional o digital qui ho haja descobert- i, a continuació, deixar córrer el temps perquè la gent
se n'oblide com més ràpid millor.
Quant al màster de Cifuentes, m'agradaria
fer-hi atenció en l'origen del cas: un mitjà digital -d'un temps ençà els tradicionals han
perdut molt terreny- que se'n fa ressò dels
papers filtrats per un professor de la universitat qüestionada. A partir d'eixos papers
aportats, els periodistes del mitjà comencen
a estirar el fil fins que descobreixen totes les
particularitats publicades. Una bona manera
perquè el mitjà de comunicació, nouvingut a
la xarxa des de fa uns pocs anys, es puga fer
bona cosa de publicitat i la gent el conega millor. Una volta més es confirma la meua tesi
que el periodisme d'investigació, eixe que Pedro J. Ramírez es va voler apropiar amb fermesa durant els anys norantes d'èxtasi i declivi del PSOE al govern de l'estat, no és sinó
una forma subtil d'anomenar al periodisme
de filtracions interessades. Més enllà que haja estat un professor o un treballador de la
institució universitària qui haja ajudat a
obrir una greu crisi política al si de la Comunitat de Madrid, el que queda clar és que els
mitjans de comunicació sempre fan la feina
fiscalitzadora que haurien de fer els partits
polítics, que acudeixen a remolc de les notícies que es van publicant hora rere hora als
diaris. L'embranzida que han fet els mitjans
digitals ha estat espectacular al llarg dels darrers anys fins ocupar l'espai que fins ara tenien en exclusiva els mitjans tradicionals. Això es veu perfectament a les tertúlies de
televisió, on és d'allò més habitual la presència de periodistes pertanyents als diaris digitals, una cosa impensable fa uns anys. D'altra
banda, els mitjans de caire digital han esde-

vingut un baló d'oxigen per als milers i milers de periodistes que s'han acomiadat dels
mitjans tradicionals per la greu crisi publicitària derivada de la crisi econòmica i política
que es pateix des de fa més d'una dècada.
El cas de Cifuentes ha servit per conéixer
més casos d'altres polítics embrutats i esquitxats per currículums unflats i engalanats
per títols inexistents o nomenclatura fàtua. El
que compta és afegir-hi a dojo títols, cursos i
màsters de forma indiscriminada tot pensant
que amb ells és raó suficient per assolir un
contracte de treball o fer carrera en política.
La realitat, però, és més tossuda, ens demostra que més enllà de la part teòrica i prosaica,
el vessant pràctic és molt important. Hi ha
molta gent que en la fase teòrica és insuperable però a l'hora de passar a la fase pràctica
ho té més fotut. La teoria és molt important
en la formació acadèmica de les persones.
Quan ets estudiant, molt a sovint, no te n'adones. Sols ho fas quan arribes al mercat de
treball i amb el pas dels anys que n'ets conscient de la seua importància cabdal.
Al meu cas, mai no m'he penedit de la
marxa a Madrid per fer-hi un màster sobre
el periodisme en els seus vessants de ràdio i
televisió. No sols per la necessitat de descobrir uns horitzons nous i ampliar-ne el ventall social sinó també especialment per perfeccionar l'aprenentatge pràctic que el dia a
dia te n'obliga. És per això que cal defensar la
realització de màster i altres tipus de cursets
semblants no per la febre de "titulitis" sinó
perquè cal tindre una formació el més bona
millor per entrar en un mercat cada volta
més competitiu en el qual si et pots diferenciar dels altres en determinades qüestions
aleshores obtens un rèdit important a l'hora
de superar-los.
Menystinguts per uns o lloats per altres,
els màsters que completen la formació dels
treballadors no són una etapa a la vida que
comença i acaba en un moment determinat.
Ans al contrari, n'és una part important en
la vida laboral que comença i no s'atura mai.
És una cursa que cal recórrer sense descans.
Ciudadanos de Benaguasil.- Fa temps
que observe per les xarxes socials amb mol-

El próximo mes de junio, los
clientes que se acerquen hasta
el centro de referencia de la comarca de Camp de Túria para
realizar sus compras habituales podrán disfrutar con los
eventos, promociones y sorpresas que se están ‘cocinando’ para toda la familia.
Como es habitual desde que
el centro comercial El Osito
abrió sus puertas en la calle
Tuéjar de l’Eliana, cada mes de
junio se celebran actividades
especiales enfocadas a los
clientes con diferentes eventos
en los que no faltan las actuaciones en directo y las actividades para los más pequeños.
Para ir abriendo boca, el
centro comercial ofrece a todos
sus clientes una amplia oferta
gastronómica de la que disfrutar en los locales de restauración o en las terrazas al aire libre, desde la comida italiana a
la americana, para hacer un
alto en las compras o disfrutar
con amigos y la familia.

ta atenció la feina i el treball que realitza el
grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Benaguasil. Per això, m'agradaria
remarcar ací la fiscalització que fan sobre la
gestió del Partit Popular, formació que governa el municipi des de fa vint-i-set anys.
Primer amb Joaquín Herráez i ara amb Joaquín Segarra com a alcaldes. Amb eixes circumstàncies, davant un govern amb majoria
absoluta molt consolidada i una oposició tova i tendra, la feina que fan des de Ciudadanos és doblement lloable. La situació de governs amb majories incontestables front
oposicions desaparegudes era molt habitual
al Camp de Túria fins que en les eleccions de
2015 va canviar de soca-rel el panorama. Al
cas de Benaguasil, cal afegir-hi una esquerra
dividida, innocent i inofensiva, amb una empenta escassa i un poder de convicció
anul·lat per la incompetència o la desgana directament. Benaguasil és, si més no, l'únic
municipi del Camp de Túria on el PP ha
mantingut la majoria absoluta tot i les marees esquerranes que ho han inundat tot. La situació, però, no sembla que vaja a canviar en
excés en les eleccions del proper any. Alguna
cosa bé també hi ha fet, hi fa i hi farà el Partit Popular perquè la gent continue dipositant el seu vot amb claredat cap a la dreta.
Enrere queden els anys on el PP governava
en minoria i esdevenia un ninot en mans del
plenari, a les darreries dels norantes. De res
no s'hi val plànyer sobre qüestions internes o
externes a l'esquerra si els partits que ho han
de resoldre no saben o no volen redreçar-ho.
Em fa l'efecte que en el cas de l'Ajuntament de Benaguasil caldria fer-hi una tesi
doctoral -o un màster tan de moda, precisament- des dels punts de vista sociològic o
polític sobre les causes d'eixe aïllament blau
enmig de l'oceà de l'esquerra que hi ha al
Camp de Túria. La divisió de l'esquerra benaguasilera no hauria de ser l'excusa perfecta perquè tot continue igual els propers anys.
És per això que mentre tot continua igual,
gràcies a la feina que fan els regidors de Ciudadanos de Benaguasil ens en podem assabentar de coses que d'altra forma seria ben
difícil.



 



 

  
    
Segons algunes fonts, l'origen de la torre del castell data de finals del segle XI i
començaments del XII. Es tractava d'una
alqueria que es trobava annexionada a la
torre musulmana que, igual que la resta
de torres analitzades, servia de torre vigia per a alertar a la resta de torres perimetrals i al desaparegut Castell de Llíria.
La construcció primitiva va haver de
ser de tapial igual que la resta de construccions de l'època. En l'actualitat es
conserva la torre i alguns dels murs originals resolts amb aquesta tècnica constructiva. Aquest element central té una
planta de base quadrada de 7,50 metres
de costat i originalment no mostraria
tantes obertures com en l'actualitat. En
tractar-se d'una torre de caràcter defensiu s'hi accedia a una certa altura, generalment des de la primera planta, i la comunicació entre els seus diferents nivells
es feia a través d'escales de mà. La torre

presenta una forma troncpiramidal i és
coronada per una terrassa plana amb
merlets, encara que hi ha constància que
estava tapada per una coberta a quatre
aigües.
Pel que fa a l'ampliació de l'edifici,
quan l’alqueria passà a ser castell, veiem
murs resolts amb maçoneria reforçada
amb carreu i llambordí en les arestes. Observant el conjunt s'aprecien obertures en
murs d'estil gòtic i algunes perforacions
que es van haver de fer a la torre principal amb la finalitat de donar major visibilitat.
Amb el pas dels anys, en els segles XIII
i XIV, es construeix una muralla que protegeix el nucli del poble i que s'annexiona
al castell. Es tracta d'una muralla de 10
torrasses, 3 dels quals són portals d'accés. De la muralla podem dir que es troba reforçada per 4 torres almenades en
els seus vèrtexs.

Encara que la torre i l’alqueria havien
nascut sent musulmanes, amb la reconquesta de Jaume I passen a mans cristianes. De qualsevol manera, en eixe mateix
instant, la localitat de Benissanó passa a
ser habitada pels musulmans de Llíria,
car aquests preferien les poblacions de
senyoriu, atés que se'ls permetia mantenir els seus costums i religió abonant un
import per açò.
No va ser fins a la segona meitat del segle XV que s'erigeix el Castell tal i com es
coneix en l'actualitat. Açò va ser possible
gràcies a la família Villarrasa Cavanilles
que volia manifestar el seu poder, alhora
que construïa un castell que protegia dels
constants atacs dels llirians a causa dels
conflictes per l'aigua.
En l'actualitat, el castell és propietat de
l'Ajuntament que realitza obres de rehabilitació constants amb la finalitat de
consolidar el castell municipal.

Jose
Fornieles

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

Brandon
Henao

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

Alex
Martinez

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