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ENTREVISTA

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Eugenio Cañizares, alcalde de San Antonio de Benagéber

“En San Antonio se ha multiplicado por
cinco el número de habitantes en 8 años”
El alcalde de San Antonio de Benagéber, el popular Eugenio Cañizares, es el invitado a una nueva edición de los Encuentros GastronóUsted ha vivido en primera
persona el cambio que supuso el traslado del antiguo al
actual Benagéber...
Sí, ha sido un cambio muy importante y puedo decir que es innegable que hemos mejorado mucho en todos estos años. Se partía
de unas circunstancias concretas
y, a lo largo de los años, se ha ido
mejorando el nievel de servicios y
de bienestar de los vecinos.
¿Cómo se ha evolucionado
en estos años?
Hombre, si hablamos de deportes, ahora mismo tenemos una
piscina que es una maravilla; estamos mejorando el campo de fútbol, al que se está dotando de un
césped artificial estupendo. Si nos
referimos a los servicios sociales,
contamos con unos profesionales
que atienden las necesidades de
nuestros vecinos, ya que este equipo de gobierno ha contado con
una especial sensibilidad a la hora
de atender a los habitantes que se
encuentran en una situación de
mayor necesidad. Si, por ejemplo,
echamos un vistazo a la educación,
contamos con escuela pública, con
un instituto, con gran número de
cursos y talleres... en fin, se ha trabajado y se sigue trabajando por
mejorar el nivel de bienestar.
¿Cuál es el perfil sociológico de San Antonio de Benagéber?
Hay gente de todas las edades,
aunque aumenta la llegada de familias jóvenes, con hijos peque-

micos en el Restaurante Levante.
Acompañado por el responsable de
las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo, Felipe del Baño, el pri-

mer edil de San Antonio repasa la
actual situación de su municipio y
echa la vista atrás para recordar el
cambio que supuso para los habi-

tantes de la población dejar atrás
su antigua ubicación y establecerse “en la puerta de entrada del
Camp de Túria hacia Valencia”.

Eugenio Cañizares, alcalde de San Antonio de Benagéber, durante su entrevista para InfoTúria.

ENTRANTES
* CROQUETAS DE ATÚN Y DE QUESO VIEJO CORCUERA
* CANYAETA VALENCIANA
* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJETES
PLATO PRINCIPAL (DEGUSTACIÓN DE ARROCES)
* PAELLA VALENCIANA A LEÑA
* ARROZ MELOSO DE POLLO, CONEJO Y ALCACHOFA
POSTRE
* TARTA DE ALMENDRAS MARCONAS
* MERENGUE TOSTADO
AGUA Y VINOS
* BEZOYA PREMIUM
* VEGAMAR 2002
* CAVA DOMINIO DE CALLES
ños, rejuveneciendo la media de
edad. En nuestro municipio, la
mayor parte de la gente es funcionaria y trabaja fuera, pero no
somos una ciudad-dormitorio y
está aumentando la capacidad de
nuestros polígonos industriales,

así como el tejido productivo y
los comercios locales.
¿Diría que el crecimiento
de esta localidad ha sido adecuado?
Cuando nos convertimos en
pueblo, hace ocho años, sólo con-

tábamos con 1.200 habitantes:
ahora somos más de 7.000, lo que
implica haber multiplicado por 5
nuestra población en este tiempo.
Se ha crecido a un buen ritmo y
que ha sido el parón del sector inmobiliario el factor que nos ha im-

pedido alcanzar la cifra de los
10.000 habitantes. Pero, además
de crecer en número de residentes, también hemos crecido en la
cantidad y la calidad de nuestros
servicios.
En los últimos tiempos, su
municipio parece orientado
a acometer medidas conjuntas, con los consistorios de
Paterna y l’Eliana, en diversos ámbitos...
Estamos estudiando posibles
actuaciones conjuntas, ya que el
actual contexto económico invita
a buscar soluciones que supongan
un descenso en los gastos; Buscamos propuestas que nos permitan
optimizar recursos, no sólo en materia económica y financiera, sino
también en el medioambiental, en
la organización de eventos culturales y deportivos, etc.
¿Qué le diría a la gente que
quisiera conocer aspectos
positivos de vivir o trabajar
en San Antonio de Benagéber?
Pues que se trata de un municipio tranquilo, en donde se vive
muy bien, y que es la puerta de entrada al Camp de Túria desde Valencia. Contamos con todas las
ventajas de vivir en un pueblo y tenemos cerca todo lo propio de una
gran ciudad. Estamos entre dos
grandes ‘pulmones verdes’ (el Parque del Túria y la Serra Calderona) y poseemos una vía de comunicación con Valencia muy importante, como es la CV-35.
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REMEMOREM EL PASSAT AGRICOLA DE BENAGUASIL

Saviesa popular i coneixement aplicat
Claudio i Conxa són un matrimoni de Benaguasil que ha viscut molts anys gràcies al camp. Ara
són octogenaris, tot i la seua sorprenent vitalitat, i rememoren el seu passat agricultor per
Durant molts anys, Benaguasil
era conegut com “el poble de les
cebes”. La riquesa dels seus
camps i el bon fer dels seus llauradors va servir per a cimentar
una merescuda fama, que convertia este municipi del Camp de Túria en el màxim exponent de la
producció agrícola de cebes. Hui
la producció és menor hi ha altres
opcions de treball per viure.
Les coses, al camp, estan canviant: als mercats donen uns marges de benefici molt limitats als
llauradors, que no volen produir
fruites i verdures... ja que després
tenen un preu molt allunyat de les
despeses pròpies de la producció;
la terra exigeix una dedicació molt
alta per un preu tan baix.
Hem parlat amb un matrimoni
que va nàixer i ha viscut sempre a
Benaguasil, on han dedicat la major part de les seues vides a treballar en el camp: són Claudio Castillo Inglés i Conxa Faus Farga; al
primer el coneixen amb el malnom ‘Colom’, mentre que la segona és ‘la Farga’.
Són una parella que ha viscut
del camp, però el seu interés per
l'agricultura va més enllà de la voluntat d’obtindre el sou per menjar i es converteix en una elecció
personal, en una manera de viure.
Claudio, a més de llaurador, ha
treballat fent pous i també en una
mina; tots són treballs durs, però
treballar al camp és la feina que
més agrada a Claudio. Ell feia la
collita i la seua dona, Conxa, l’ajudava i ho venia al mercat local.
“El meu pare va emmalaltir,
sent jo un xiquet: primer va perdre la vista i, finalment, va morir.
El seu germà, Antonio, que era
solter, s’encarregà d'ensenyar-me

il·lustrar les nostres pàgines; nosaltres oferim
les seues reflexions als nostres lectors convençuts que els seus records són els d'una generació... més encara, són un document històric del

propi municipi de Benaguasil, que sempre s'ha
mostrat orgullós de la seua vinculació amb el
camp, la terra i la producció agrícola, com model de producció i de vertebració de societat.

Conxa Faus Farga i Claudio Castillo Inglés, veïns de Benaguasil i agricultors al llarg de tota sa vida.

Els temps
moderns
han suposat
l’arribada de
canvis al camp

Claudio, un exponent del Benaguasil vinculat al camp.

tot el que podia ser-me útil a l'hora de guanyar-me la vida al camp
i m’ensenyà molt bé”, recorda
Claudio. “Vaig aprendre a plantar,
a regar, a esporgar, a empeltar, a

encanyar... em va dir com havia
d'actuar en cada ocasió, en cada
cultiu, en cada època de l'any”.
Quan Claudio fa la vista enrere,
no dubta a l'hora de reconéixer

Claudio Castillo i
Conxa Faus són
un exemple de
cóm es produia
fa uns anys
els canvis que s'han experimentat
en els últims anys al camp: “Hi ha
moltes coses que han canviat:
moltes varietats s'han anat integrant, amb el pas dels anys, men-

tre unes altres han anat desapareixent”, comenta en veu baixa
Claudio Castillo.
“Hui hi ha coses molt selectes”,
diu amb un punt socarró en les
seues paraules. “Ara ningú vol llavors en els fruits ni fruita de temporada: volen tot durant tot l'any
i, clar, això es produeix en hivernacles o en l'estranger, no ací... ni
amb les varietats pròpies d'esta
zona”.
La memòria de Claudio és llarga i el seu coneixement en la matèria, extens: recorda amb nostàlgia una varietat de dacsa, coneguda popularment com ‘la del surrutxet’, “que servia per a fer unes
coques molt bones”; també rememora quan hi havia una varietat
de ceba, a la qual anomenaven ‘Líria’, que només podia plantar-se
en el terme municipal d'esta localitat: “Ens deien que aquella varietat perjudicava a la de gra, i per
això la ‘Líria’ no podia plantar-se
ni en terme de la Pobla, ni de Vilamarxant ni de Riba-roja” .
Crida l'atenció la modèstia que
impregna les paraules d'este agricultor de Benaguasil, sens dubte
un exemple de tants a este poble:
“Jo no sóc una persona que haja
estudiat; simplement tinc els coneixements que et dóna l'experiència d'una vida al camp, plantant fruites i verdures”. Nosaltres
pensem que ell pot, i altres persones majors com ell, poden ensenyar molt a les noves generacions.
Claudio sap quan han de plantar-se els alls, com s’empelta un
arbre “d'escut i de planxa” o per
què, si plantes faves, “a l'any bixest, te la menges al revés”. Poques persones saben això hui... no
deixem que es perda!
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Signen un acord per assesorar
en compres de música impresa
L’Ajuntament de Llíria ha informat d’un
acord que farà que la Xarxa de Biblioteques Municipals de Llíria i el Conservatori de Música establisquen una línia de
D'esta manera, segons explica
el regidor de Cultura i Educació
de l’Ajuntament de Llíria, Salvador Oliver, “busquem la cooperació dels distints departaments de l'Ajuntament, seguint
la filosofia de l'àrea, a fi de millorar i optimitzar els serveis
que oferim als ciutadans”.
“Esta iniciativa ens permetrà
crear una col·lecció especialitzada en música impresa, que actualment no té cap biblioteca
pública municipal de tota Espanya”, ha assegurat l'edil.
De la mateixa manera, servirà
perquè el centre compte amb
una col·lecció actualitzada de les
obres recomanades en el Conservatori, i perquè els alumnes
les tinguen a la seua disposició i
les puguen traure en préstec.
També s'oferix el servei de desiderata.
Esta col·lecció està formada
actualment per llibres, partitures per a instrumentistes individualment i en grup, mètodes
d'ensenyança de llenguatge musical, harmonia, tècniques per a
l'aprenen- tatge dels distints
instruments i música coral.
Són més de 500 registres els
que ja formen part del catàleg
de la Biblioteca de Llíria, i que
han sigut referenciats pel centre
que està dins del catàleg col·lectiu de la Xarxa de Lectura Pú-

col·laboració per la qual els professors assessoren a la biblioteca en les seues compres tant de música impresa com en mètodes musicals.
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Es proposen mesures
contra la contaminació
Les formacions polítiques Iniciativa i BLOC, integrants
de la 'Coalició Compromís', han aprofitat el dia europeu
sense cotxes per proposar a l'Ajuntament que adopte mesures per afavorir als vehicles que menys contaminen.
Si un contxe sobrepassa el límit d'emissions de CO2, l'Ajuntament pot gravar una quantitat
extra, al rebut de l'impost de circulació; i, al contrari, es pot reduir els diners a pagar al rebut si
eixe cotxe és dels que menys
contaminen. Eixa es la proposta
feta des de la 'Coalició Compromís', per afavorir la proliferació
de vehicles que menys contaminen i premiar les pràctiques encaminades a contaminar menys.
Esta proposta tindria en
compte el nivell de les emissions
de CO2 de cada vehicle i no la cilindrada a l'hora de determinar

la quantia a pagar en l'impost de
circulació. Segons el portaveu
d'Iniciativa per Llíria, Paco García, “pensem que Llíria pot seguir l'exemple d'altres ciutats espanyoles i plantejar-se un canvi
en esta taxa que beneficie els
propietaris de vehicles menys
contaminants i més nets”.
Per la seua banda, el portaveu
del BLOC a Llíria, Rafa Cotanda,
ha assenyalat que “pretenem incentivar conductes més responsables de la ciutadania amb el
medi ambient i lluitar contra el
canvi climàtic des de la localitat
de Llíria”.

Presenten les millores
a la piscina coberta
Les compres de música impresa, optimitzades amb l’acord.

blica Valenciana formada per
més de 400 biblioteques de la
Comunitat i que està a disposició de qualsevol ciutadà.
Des de la biblioteca es treballarà per ampliar esta secció este mateix any, amb la incorporació de música impresa per a
grans conjunts com a orquestra,
banda o banda simfònica, i l'adquisició per a la col·lecció d'obres de referència com The New
Grove dictionary of music and
musicians.
“Al mateix temps, dins de la

secció local, en l'apartat de música volem recopilar totes les
obres publicades per compositors i músics llirians”, ha informat el regidor.
Finalment, Salvador Oliver ha
expressat el seu desig que “els
recursos destinats a ampliar la
col·lecció de música de la biblioteca contribuïsquen a la formació dels nostres jóvens, ja que la
biblioteca de la Ciutat de la Música ha d'oferir als seus usuaris
els serveis que es mereixen en
este camp”.

L'alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, va participar en la
presentació de les noves instal·lacions de la piscina coberta de Llíria, que han requerit d'una inversió de quasi
800.000 euros per part de l'empresa concessionària.
Serviocio ha invertit 800.000
euros en la reforma i ampliació
d'esta instal·lació esportiva i ha
organitzat una jornada per a donar a conéixer estes millores.
Les obres han augmentat els
espais per la pràctica d'activitats
esportives en 425 metres quadrats i s'han ampliat i renovat els
espais i equipaments de la sala
de fitness, musculació i cardio-

vascular; també s'han construït
dos noves sales d'activitats dirigides i s'ha habilitat altra específica de workcicle.
L'alcalde edetà, Manuel Izquierdo ha destacat que les
obres “han donat resposta a les
demandes dels usuaris, amb noves instal·lacions, més serveis i
horaris, i tot això a uns preus
molt raonables”.
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LA POBLA DE VALLBONA

La Pobla ja té una nova
Guia Local del Patrimoni
L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ja té la nova Guia
Local de Patrimoni, elaborada per la Diputació de València juntament i el propi Ajuntament, dins del cicle de guies
didàctiques que està realitzant la Diputació.
Es tracta d'una publicació
d'unes 80 pàgines que mostra
de forma didàctica la història i
la riquesa artística i patrimonial de la Pobla, juntament
amb altres aspectes d'interés,
tant del municipi com de la comarca del Camp de Túria.
La guia està dirigida als
alumnes de primària i secundària i es repartirà en tots els
centres docents.

Per a elaborar la guia, el grup
de pedagogs i personal especialitzat de l'Àrea de Cultura de la
Diputació de València varen fer
visites als llocs de major rellevància de la localitat i varen
reunir-se amb l'Àrea de Patrimoni de la Pobla per coordinar
els treballs. La guia es divideix
en blocs (geografia, història i
patrimoni) i està editada en valencià i castellà.

Es reben 465 € per
fomentar el valencià
L’assignació econòmica que ha assignat la Conselleria
d’Educació de la Generalitat Valenciana al municipi de la
Pobla de Vallbona, per fomentar la llengua valenciana al
poble, ha indignat als representants del PSOE local.
El portaveu del grup socialista,
Jaume Cortina, ha qualificat com
“patètica” l’aportació econòmica
que rebrà un ajuntament com la
Pobla de Vallbona des de la Conselleria d'Educació del govern de
la Generalitat Valenciana per a
fomentar l'ús i promoció del valencià al municipi.
El grup socialista assenyala
que altres localitats del Camp de
Túria, com ara Bétera, rebran
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quantitats molt superiors a la
que s'assigna a la Pobla: “Amb
un nivell de població semblant,
Bétera rebrà 1.170 euros i la Pobla de Vallbona només 465 euros”. “Són dos municipis on es
parla el valencià i estan a la mateixa comarca”, afigen, mentre
es pregunten quins criteris s'han
seguit a l'hora d'assignar els
ajuts i critiquen la passivitat l’equip de govern poblà.

ANUNCIESE EN ESTA SECCIÓN DESDE
TAN SÓLO 20 € LLAMAR AL TELÉFONO

96 274 45 55

Se promueven medidas para
reducir los gastos energéticos
El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona
ha presentado a la Comisión Europea su
'Plan de Acción para la Energía Sostenible
y el Ahorro Energético'. Se trata de un conLa confección de este plan forma parte del compromiso adquirido por La Pobla para dar respuesta al calentamiento global y
reducir las emisiones de CO2,
más allá del objetivo del 20% establecido por la Unión Europea,
tras haber firmado el Pacto de los
Alcaldes en 2009.
El Plan de Acción para la Energía Sostenible contempla un inventario de emisiones y las áreas
en donde se pueden realizar actuaciones para reducirlas. Tras
presentarse una serie de medidas
concretas y líneas de actuación,
todo deberá ser supervisado por

junto de medidas concretas con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el
entorno urbano. Se promueve ser eficiente en el consumo de energía.

la Comisión Europea. Una vez se
dé el visto bueno, estas medidas
serán desarrolladas de forma coordinada por las diferentes concejalías del Ayuntamiento.
El PSPV-PSOE de La Pobla de
Vallbona, por su parte, ha denunciado la “incoherencia” del equipo
de gobierno local, que mientras
presenta un proyecto con el objetivo de rebajar las emisiones de
CO2 y reducir el consumo energético, actúa de forma contraria “ya
que se ha registrado un aumento
en el gasto de electricidad, telefonía y carburantes de vehículos
municipales”.

Según los socialistas, “el consumo eléctrico era de 450.000 euros
en 2008 y será de 500.000 en el
2010; los de telefonía han pasado
de 66.000 a los 70.000 que ya hubo en 2009 y que van a repetirse
en 2010; el consumo de carburantes de los vehículos municipales ha pasado de 54.000 euros en
2008 a los casi 64.000 que habrá
en 2010”.
El portavoz del PSPV, Jaume
Cortina, cree que estas cifras “demuestran la escasa sensibilidad
ambiental del equipo de gobierno
ya que sólo se dedican a hacerse la
foto de cara a la opinión pública”.

Anuncien l’inici de les obres del
carril bici fins el Mas de Tous
L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha
anunciat l'inici de les obres del carril bici que
unirà el municipi amb la zona educativa del
Mas de Tous, la zona comercial del parc 'El
La construcció del carril bici
duu aparellats una sèrie de canvis: es reduirà la calçada, encara
que es mantindran els dos sentits de circulació dels carrers
pels quals passa el carril, el que
farà necessari que es reduïsca la
velocitat de circulació: així, en el
carrer de la Senyera els cotxes
no podran circular a més de 30
kilòmetres per hora.

Osito’, i les urbanitzacions de la zona de Maravisa i de la zona sud. Més avant es farà un altre que unirá l’estació de metro amb el casc
urbà i el centre comercial amb la zona nord.

El carril bici tindrà uns 2 metres d'ample. S'estendrà pels carrers La Senyera i Vereda del
Mas de Tous i connectarà amb
el carril bici ja existent en la zona educativa i esportiva del Mas
de Tous, on hi ha un institut, un
col·legi de primària, una pista
ciclista i els camps de futbol municipals.
Es mantindrà l'amplitud de

les voreres i l'estacionament a
un dels costats, i es col·locaran
arbres.
Les obres comencen amb cert
retard: es varen anunciar el passat mes d'abril i aleshores es
deia que el termini d'execució
seria de 6 mesos. Ara, fonts del
consistori poblà expliquen que
està previst que estes obres acaben abans de final d'any.
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L’ELIANA

Comienzan las obras para ajardinar
el acceso a la CV-35 de l'Eliana
El Ayuntamiento de l’Eliana ha anunciado
el inicio de unas actuaciones dirigidas a
mejorar paisajísticamente la rotonda de
acceso al municipio desde la CV-35. Se traEsta actuación cuenta con un
presupuesto de 66.938 euros,
cantidad obtenida tras haberse
suscrito, el pasado mes de junio, un convenio de colaboración con Red Eléctrica de España (REE). Los trabajos han
comenzado a finales de septiembre, tres meses después de
anunciarse dicho acuerdo.
Los trabajos se centrarán en
el ajardinamiento de los 17.400
m² de islas que generó la nueva
rotonda. “El nudo de acceso a la
CV-35 es nuestra carta de presentación, es la primera imagen
que visitantes y vecinos perciben de nuestro municipio y, por
ello, siempre la hemos mantenido cuidada, como una zona verde más” ha destacado el alcalde
de l’Eliana, José María Ángel.
El primer edil de l'Eliana ha
aprovechadoel inicio de estas
obras para criticar “el lamentable estado en que quedó la zona
después de la ampliación de la

ta de una actuación que ha sido asumida
por el consistorio elianero, tras haber alcanzado un acuerdo con la empresa Red
Eléctrica Española.

S’inicien unes obres per
evitar basses d’aigua
L'Ajuntament de l’Eliana ha començat les obres en el
col·lector d'aigües pluvials del carrer València, que veurà
duplicada la seua capacitat hidràulica amb la instal·lació
d'una canonada de 600 mm de diàmetre.

Les obres ja s’han iniciat a la rotonda de l’Eliana cap a la CV-35.

autovía” y también para recordar que el ajardinamiento y el
mantenimiento de la rotonda
“es competencia de la Generalitat Valenciana”.

“Ante la inacción del gobierno
autonómico, hemos asumido las
obras de adecuación y el mantenimiento de la misma”, ha añadido el primer edil.

L’equip de govern de l’Ajuntament de l’Eliana ha
anunciat l’inici d’unes obres
al carrer València que, si ve
causaran algunes molèsties
als veïns, de forma temporal,
s’espera que servisquen per
evitar que es formen basses
d’aigua quan plou.
L’actuació servirà per duplicar la capacitat d’arreplegada d’aigües pluvials, Amb
l'ampliació del cabdal s'evitaran desbordaments en la xarxa de sanejament, concreta-

ment en el tram comprès entre el carrer Francisco Alcalde
i l'Avinguda Corts Valencianes.
La finalització d’estes obres
compta amb un pressupost de
44.000 euros i està emmarcada en el Pla d'Actuacions Programades de la Diputació de
València.
La duració d’esta actuació
és d’un mes, aproximadament, i es fixa l’arribada de
novmbre com a data de final
de les obres.
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RIBA-ROJA DEL TÚRIA

Inauguran las nuevas ‘Escuelas
Municipales’ de Riba-roja
El Conseller de Educación de la Generalitat
Valenciana, Alejandro Font de Mora, acompañó a las autoridades locales en el acto de
inauguración de las nuevas ‘Escoletes Mu-

Arriben 445.000 euros
per a rehabilitar el Molí
El ‘Pla Confiança’ del govern valencià aportarà 445.239,74
euros per a rehabilitar part de l'antic Molí de Farines: el
sistema hidràulic i dels aprofitaments energètics d'aquest
espai històric i augmentar l’oferta turística local.
Les obres inclouran la reconstrucció del forjat en el pati
d'aigües, la recuperació de galeries subterrànies, la reparació
de la séquia d'arribada de les
aigües al Molí i la restauració
del poal molinar.
A l'acte de presentació d'este
projecte van acudir representants de la corporació municipal, així com la consellera de
Cultura i Esport de la Generali-

07

ACTUALITAT COMARCAL

tat Valenciana, Trini Va mirar.
El primer edil de Riba-roja,
Francisco Tarazona, va agrair
l'ajuda del govern autonòmic i
va assenyalar que “aquestes
obres són una mostra més de
l'esforç del govern municipal
per a recuperar el nostre patrimoni, con ho ha fet amb la Cisterna, l'antic Escorxador, el
Convent de les Monges o el
Castell”.

El nuevo centro escolar, financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Riba-roja, está ubicado junto al nuevo Instituto de
Educación Secundaria, en la Partida del Quint. Tiene una superficie de 5.189 metros cuadrados,
distribuidos en una sola planta,
cuenta con 6 unidades para niños
de 2 a 3 años, 6 unidades para niños de 1 a 2 años y 3 unidades de
0 a 1 años.
El nuevo centro está dotado de
zona de juegos, mobiliario infantil
adaptado, cocina propia con 100
comensales y zona de descanso
para los más pequeños. El nuevo
centro educativo dispone además
de patio exterior, con mobiliario
adaptado a los diferentes grupos
y una amplia zona de aparcamientos que facilita la llegada y
recogida de los niños.
Con este centro, se completan
las infraestructuras educativas
para niños de 0 a 3 años, incluyendo desde ahora la franja de
edad de 0 a 1 años.

nicipals’ de Riba-roja de Túria, situadas en
la partida de El Quint. Además, está prevista una actuación en el CP Eres Altes con una
inversión de 164.142,32 euros.

Francisco Tarazona, en la inauguración de las Escuelas Municipales.

El alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, ha destacado “la
apuesta del actual equipo de gobierno local por la educación, con
el compromiso de mantener la calidad en la enseñanza con los mismos precios en las escuelas infantiles que hace 20 años”.
Por su parte, Font de mora se

ha referido a la calidad del centro
y ha afirmado que “en la última
década, la Generalitat ha invertido 15,3 millones de euros en Riba-roja, construyendo 2 institutos
de Secundaria, el Colegio Público
de Infantil y Primaria ‘Camp de
Túria’ y la adecuación de instalaciones como ésta”.
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BENAGUASIL

Gran participación en el sexto
Encuentro de Bolillos en Benaguasil
En la mañana de pasado domingo, 19 de
septiembre, tuvo lugar la sexta edición del
Encuentro de Bolillos, iniciativa organizada por la Asociación Local de Amas de CaEl sexto ‘Encuentro de Bolillos’, organizado por la Asociación Local de Amas de Casa de
Tyrius, sigue gozando del interés de sus vecinos.
El programa de la jornada comenzó a las 10:00 horas, con la
recepción de participantes, y
concluyó a las 13:00 horas. A lo
largo del día se repartieron regalos para los participantes y tuvo lugar un almuerzo.
Las bolilleras mostraron sus
trabajos al numeroso público
que acudió a la Plaza Mayor para admirar la dificultad del arte
del bolillo, con el que pueden
confeccionarse abanicos, puntillas, juegos de sábanas, pañuelos y también pulseras, gargantillas y hasta flores.
Se trata de un acto ya consolidado, según se explica desde la
organización, que forma parte
del calendario de actos que tienen lugar con motivo de las fiestas patronales de Benaguasil, y

sa Tyrius y que ha contado con el respaldo
del Ayuntamiento de Benaguasil. La cita
reunió a unas 300 artesanas en la Plaza
Mayor del pueblo.

Homenatge al mestre
Miguel Bondia Gómez
L'Ajuntament va celebrar el passat dia 16 un acte de reconeixement a la labor realitzada al llarg de la seua carrera
professional a Miguel Bondía Gómez, veí de Benaguasil i
mestre durant 41 anys al C.P. Lluis Vives.

Hubo mucha participación en el Encuentro de Bolillos’.

que demuestra la importante
afición por esta labor que existe
no sólo en el municipio que acoge este encuentro, sino en otras
muchas poblaciones de la co-

marca y de la provincia de Valencia; de hecho, han acudido
participantes de Torrent, Vilamarxant, Riba-roja de Túria o
Benissanó, entre otros.

L’homenatjat va estar acompanyat pels seus familiars,
amics i companys, en un acte
que va començar amb les paraules del regidor d'educació,
Alfonso Faus. El poeta local
Miguel Casanova s’encarregà
de llegir un poema escrit expressament per a l'homenatjat.
Finalment, es projectà un vídeo en el qual s’esmentà la trajectòria professional de Miguel
Bondia i es va reconèixer la
seua labor educativa.
Després de la projecció de
l'audiovisual, l'alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra,
va lliurar una placa commemorativa a l'homenatjat i li va im-

posar l'escut d'or de la localitat.
El mestre, emocionat, només
va poder donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat en l’acte. Miguel Bondia
també va recordar la seua etapa de mestre i va agrair el treball conjunt dels seus companys.
L'alcalde va reconéixer la feina feta per l’homenatjat al capdavant de la docència i tota la
seua vida de treball i lliurament
a Benaguasil, destacant que és
una de les persones que més
col·labora en quantes associacions i entitats reclamen la
seua ajuda, sense demanar res
a canvi.

La ‘Pujada a la Montieleta’,
una carrera muy emotiva
Los habitantes de Benaguasil han podido disfrutar de una nueva edición de la carrera ‘Pujada a la Montieleta’, que ha estado incluída
en la ‘Circuito Divina Pastora de Carreras PoLa séptima prueba puntuable
del ‘Circuito Divina Pastora de Carreras Populares del Camp del Turia y la Serranía’ se disputó en la
localidad de Benaguasil.
La ‘IV Pujada a la Montieleta’
puso a prueba la capacidad de resistencia de los casi 500 participantes que aceptaron el reto de cubrir su exigente recorrido, de
aproximadamente 10 km.
Luis Félix Martínez fue el primero, con un tiempo de 12:34:14,
seguido por el atleta Jorge Soriano (12:34.24) y por Daniel Abellán
(12:35:12).
En categoría femenina se impuso Cristina Loeda, con un crono de
12:41:55; segunda fue Carolina
Faulí (12:45:15) y tercera, Laura
pérez Herrera (12:45:50).

pulares del Camp de Túria y la Serranía’. Los
vencedores de la prueba han sido Luiz Félix
Martínez y Cristina Loeda, aunque fue una
niña, María, la que más aplausos se llevó.

Las autoridades locales, junto a la pequeña María.

En esta prueba también participaron Quique moret y su escuela
de Deporte Adaptado. Después tomaron la salida, entre otros, una
niña que sufre el síndrome de Rett
y que exhibió un enorme coraje y

unas enormes ganas de participar
en este tipo de eventos deportivos.
Cuando acabó la prueba, tuvo
lugar la entrega de premios y un
homeaje a los participantes, así como una colecta solidaria.
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VILAMARXANT

BÉTERA

Es presenta la nova oferta
esportiva de Vilamarxant
L’equip de govern de Vilamarxant assergura que vol fomentar la pràctica de l’esport a la seua població i, per això, tracta de
ficar a l’abast dels seus veïns una oferta

El teatre amateur brilla
al Festival de Bétera
La primera edició del Festival de Teatre Amateur ‘Ciutat de Bétera’ ha estat una agradable experiència que
ha servit per remiar la professionalitat de les tres companyies que han participat al llarg del mes.
La iniciativa impulsada per
la regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Bétera d'afavorir l'arribada d'un certamen
teatral en el qual participen
companyies de teatre amateur
ha tingut un bon inici amb la
primera edició de el Festival
de Teatre ‘Ciutat de Bétera’.
En esta ocasió han sigut tres
companyies (Teatre Sant Antoni de Benaixeve, Somni Te-

atre de l’Eliana i Teatre La
Canyada) les què han oferit
sengles actuacions (‘Per a
menjar, carn de burro’, ‘Besos’
i ‘Vosté pot ser un assasí’) que
han agradat, i molt, als assistents.
El tècnic de Cultura de
l¡Ajuntament de Bétera, José
Luis Martínez, ha destacat el
nivell dels participants, “que
ha sigut de professionals”.

L’arribada d’octubre suposa
l’inici de l’oferta esportiva aVilamarxant, que ja dona a nocéixer les distintes modalitats que
es podran practicar al poble.
De cara a la temporada 20102011, les principals incorporacions són el padel, que ja compta amb dos noves pistes al
Poliesportiu Municipal i el gimnàs.
En total són 16 les modalitats
esportives les que es fiquen a
l’abast dels veíns de Vilamarxant: futbol-sala (masculí i femení), escoleta de bàsquet, tennis, iniciació al frontennis,
iniciació a pilota valenciana, escola d’atletisme, pilates, aeròbic, step, body power, aerobox,
gimnàstica de manteniment,
GAP, gimnàstica per a la tercera
edat i un bon nombre d’activitats que formen part de l’oferta
pròpia de la piscina municipal.
Fonts del consistori han assenyalat que són més de 120 els

pública d’activitats esportives que, complementada amb d’altres que no depenen
de la regidoria d’esports, ofereixen una
àmple ventall d’opcions als vilamarxanters.

Les obres de la pista de pàdel al Poliesportiu, quasi acabades.

usuaris de futbol sala, mentre
que es voreja el centenar de persones el grup que participa en
pilates.
Totes estes activitats estan directament gestionades per l’Ajuntament deVilamarxant, a
traves de la regidoria d’Esports.
Hi han altres que formen part
de l’oferta que hi ha al munici-

pi, gràcies als diversos clubs: així, és posible participar als
equips de gimnàstica rítmica,
dansa oriental, capoeira...
Segons l’alcalde de Vilamarxant, Vicente Betoret, “el programa és extens, cobreix les necessitats dels ciutadans i pot
definir-se per la seua clara aposta per la oferta de qualitat”.
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

SERRA

San Antonio, visitado para conocer Es prepara la II fase de
su actuaciones medioambientales la restauració del Calvari
Un grupo de representantes del Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Local del
gobierno de Turquía se ha reunido con dirigentes del Ayuntamiento de San Antonio de
San Antonio de Benagéber ha
acogido la visita de un grupo de
técnicos que trabajan para el gobierno de Turquía y que están
investigando las distintas aplicaciones que llevan a la práctica
otros gobiernos de Europa en la
aplicación de medidas encaminadas a favorecer el empleo de
nuevas tecnologías que aprovechen las energías alternativas.
La visita ha sido organizada
por la Dirección General de la
Ampliación de la Comisión Europea y ha servido a la delegación turca para visitar distintos
poblaciones de la Comunidad
Valenciana, con la intención de
obtener información que les
permita importar prácticas que
aúnen un crecimiento ordenado
y el respeto mediambiental.
El concejal de Acondicionamiento Urbano y Calidad Medioambiental y portavoz del gobierno local, Felipe del Baño, ha
señalado que estos representan-

ANUNCIESE
EN ESTA SECCIÓN
DESDE
TAN SÓLO 20 €
LLAMAR AL
TELÉFONO

96 274 45 55

Benagéber para “en conocer de primera mano las políticas y medidas medioambientales que se están desarrollando” en dicho
municipio, según fuentes del consistorio.

Després d'haver finalitzat
les obres pertanyents a la primera fase de la restauració de
l'entorn de l'Ermita de Sant
Josep i la Santa Creu, l'Ajuntament de Serra ha anunciat que
són pròximes a començar les
tasques que formen part de la
segona fase.
En esta ocasió, es recuperarà el segon tram dels murs de

pedra, fins a l'Ermita, incorporant més tanques de seguretat,
a més de situar nou material
urbà (bancs i papereres) a la
zona.
Esta actuació tindrà un cost
de 90.628,25 euros: d'ells,
58.781,25 seran aportats per
la Diputació de València i la
resta (31.847 euros) eixiran
dels fons municipals.

Se celebra el naixement
de José Mª Cabo Arnal
Una delegación turca visitó San Antonio de Benagéber.

tes han visitado el municipio de
San Antonio de Benagéber “por
la fama que están teniendo las
innovadoras ideas que estamos
adoptando en el ámbito medioambiental”.
Según Del Baño, los visitantes
quisieron conocer in situ las placas solares instaladas en diver-

sos edificios, así como las fuentes de ósmosis que abastecen de
agua potable a los empadronados al municipio, y también los
depósitos de agua situados en la
urbanización Montesano. El recorrido de la jornada incluyó la
visita del pantano de Benagéber, para conocer la presa.

El pròxim diumenge, 24
d’octubre de 2010, tindrá lloc
una celebració molt especial a
Serra: aprofitant l’aniversari
del naixement de José María
Cabo Arnal, conegut com ‘El
tio Pepet el Músic’, s’han preparat un actes en honor d’este
veí il·lustre.
José María Cabo Arnal va
nàixer el 22 de juliol de 1910 i

va morir el 6 de març de 1991.
Ara que han passat 100 anys
del seu naixement, el consistori de Serra vol descobrir una
placa commemorativa i organitzar un concert per la tasca
duta a terme per este músic,
que va dedicar una part molt
gran de la seua via a la Banda
de Música de Serra, coneguda
com ‘La Primitiva’.

Any 2, Nº 16 - OCTUBRE 2010

La nova seu de la Federació
de Golf, més prop de Nàquera

NÀQUERA

Ricardo Arnal, alcalde de Nàquera, i Juan
Grau Hervás, president de la Federació de
Golf de la Comunitat Valenciana (FGCV),
s'han reunit a l'Ajuntament de la localitat del

La cabalgata anticipa
la llegada de las fiestas
Los vecinos de Náquera han disfrutado de la cabalgata
que se organiza anualmente y que hace que los habitantes
de este municipio disfruten de una jornada de divertimento ataviados con los disfraces más inverosímiles.
Durante el último fin de semana de septiembre se celebra
el día de la cabalgata de disfraces, una jornada lúdica muy
esperada en Náquera
Los naqueranos esperan este día porque es uno de los
más significativos para cada
habitante de Náquera porque
cada último sábado de septiembre es el día indicado para

que vuele la imaginación. La
cabalgata es la manifestación
lúdica más participativa del
municipio y año tras año se
superan las expectativas.
Este año más de mil vecinos
se han echado a la calle para
ver el pasacalle de colorido, y
disfrutar desde dentro del carnaval más autóctono de Náquera.

La compra de 5 vehículos
enfrenta a PP y oposición
Los partidos opositores IVIN y PSPV-PSOE se oponen a
que el equipo de gobierno de Náquera, del PP, que pretende adquirir 5 vehículos destinados a la administración local, a través de un renting a 4 años.
El portavoz de la formación
Iniciativa Vecinal Independiente por Náquera (IVIN), Álvaro
Cuadrado, ha sido el primero en
exponer su oposición a la propuesta del equipo de gobierno
de “comprometer 204.255,56
euros en adquirir 5 nuevos vehículos, que sólo va a servir para
endeudar aún más las arcas municipales”.
Según el líder del IVIN, “los
servicios municipales cada vez
están peor, pese a las crecientes
subidas en los impuestos, y es
necesario que se mejoren; pero
racionalizando los gastos y evitando lujos innecesarios”.
En similares términos se ha
expresado el portavoz del PSPVPSOE en Náquera, Vicent Moreno: “Urge mejorar los servi-
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cios municipales, pero no mediante un endeudamiento aún
mayor durante los próximos
cuatro años. Sólo debe adquirirse lo que sea estrictamente necesario y prescindir de lujos que
no son necesarios”.
El alcalde, Ricardo Arnal, ha
replicado a las acusaciones:
“Optado por los coches que mejor cumplen los requisitos técnicos para renovar los vehículos
del Ayuntamiento. Además, son
de Ford, una empresa que emplea a muchos valencianos”.
Según el primer edil naquerano, “no se pueden pedir mejoras en los servicios y luego
oponerse a que éstos mejoren.
Se ha optado por los coches
que mejor se adaptan a nuestras necesidades actuales”.

La reunió entre alcalde i president de la Federació de Golf de la
Comunitat Valenciana (FGCV) ha
servit, segons fonts del consistori,
“per a reactivar la construcció de
les instal·lacions federatives a Nàquera i per a impulsar el projecte
del camp federatiu”.
El futur camp de Nàquera tindrà una longitud de 3.290 metres.
Estarà constituït per 9 forats parell 36 + 3 forats escola amb diferents possibilitats de joc. També hi haurá una zona de pràctiques amb àrees de Putting green,
Bunkers-Chipping green, Camp
de Pràctiques de doble tee, i la
resta d'instal·lacions com Nau de
Manteniment i Casa Club on se situaran les noves oficines de la Federació Valenciana de Golf. Fonts
de l'equip de govern de Nàquera
han assenyalat que es preveu que
les obres comencen en l'inici de
2011.
Per a Ricardo Arnal, la reunió
ha sigut molt positiva perquè,
“amb este acord al qual s’ha arribat amb la Federació de Golf, Nàquera ampliarà la seua oferta de

Camp de Túria per a debatre respecte a la
construcció del camp de la Federació Valenciana a este municipi, així com la futura seu
de la FGCV.

Ricardo Arnal, junto a Juan Grau Hervás, presidente de la FGCV.

turisme i promoció”.
El primer edil naquerà també
ha ressaltat que, a més d'ampliar
l'oferta d'oci del municipi, “es potencia l'esport del golf en un entorn idoni per als aficionats, amb
els avantatges d'estar prop de la
Serra Calderona i a pocs minuts
de València i la seua àrea metropolitana”.
Finalment, l'alcalde ha subratllat que un altre dels grans beneficis de la construcció de les noves
instal·lacions és que “es van a generar molts llocs de treball en uns

moments tan delicats com els que
estem travessat per la crisi”.
Juan Grau, per la seua banda,
ha destacat que la ratificació de la
construcció del camp de golf de la
Federació “és una bona notícia
per a tots els federats i també per
al municipi de Nàquera”.
A més, el president de la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana ha valorat molt positivament “la voluntat de les dos
entitats per a treballar junts i potenciar l'esport del Golf en la nostra comunitat”.
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A la venda el
nou Guitar Hero

HTC Desire HD i HTC
Desire Z amb el nou Sense

Nou projector
VPL-HW20 de Sony

Canon presenta la
mítica PowerShot G12

Guitar Hero: Warriors of Rock es la
nova experiència musical de la companyia Activision. Una nova entrega
musical per a les nostres consoles
plagada de grans exits del punk i rock
tant clàssic com actual.

Els telèfons amb sistema operatiu Android, HTC Desire HD i HTC Desiré Z
estan en la llista dels terminals que
soportaran les noves funcions del nou
entorn Sense que ha creat la companyia Taiwanesa.

El nou projector de Sony ofereix l’últim en tecnologia HD, tant per als
amants del cine, com per als aficionats als esports, i també per als més
joves de la casa que volen gaudir amb
els videojocs més trepidants.

A més de mantenir el clàssic maneig i
control de la seva predecessora, la
nova camera ha estat dissenyada per
a oferir unes prestacions superiors,
orientada tant per als professionals
com als aficionats més avançats.

PLAYSTATION 3

PlayStation estrena su nuevo
mando de control de movimiento
InfoTúria ha tenido la oportunidad en exclusiva de probar el
nuevo mando de movimiento
PlayStation Move para PlayStation 3 junto con la camara
PlayStation Eye.
Al utilizar el nuevo mando de
Sony es inevitable hacer comparaciones con otra famosa consola percusora en este tipo de
sistema de control de movimiento. El resultado es claramente favorable a Sony.
En las pruebas que hemos realizado con los juegos Kung fu
Rider (carreras locas desde un
taburete), Start the party (el juego que no puede faltar en las
fiestas) y Sports Champions (a
sudar como locos) tenemos una
precisión milimétrica en la representación de nuestros movimientos en la pantalla y es que
PlayStation Move utiliza una
avanzada tecnología de detección del movimiento, que combina varios sensores inerciales
en el dispositivo junto con la cámara PlayStation Eye para detectar la posición del mando de
movimiento en el espacio.
Todas estas novedades no
quitan que sigamos teniendo los
tradicionales botones de control
(cuadrado, aspa, triangulo y círculo) y la vibración adaptada a
las distintas situaciones con las
que nos enfrentemos a lo largo
del juego.
La cámara también la hemos
querido poner a prueba con dis-

HP

Impresoras HP
para tu iPad
y iPhone

El nuevo mando de movimiento PlayStation Move

Con PlayStation
Eye seremos
los nuevos
protagonistas de
los videojuegos
tintas iluminaciones, y aunque
para visualizar perfectamente
nuestra imagen necesitaremos
tener bien iluminada la sala, nada tiene que ver con otras cámaras que en el pasado salieron para PlayStation, definitivamente
seremos los protagonistas de los

Podremos
jugar solos
o acompañados
de hasta cuatro
compañeros
videojuegos.
El catálogo de juegos compatibles con PlayStation Move va
creciendo, ya se puede descargar
a
través
de
PlayStation®Store nuevos juegos como Tumble o Flight Control HD, demos jugables de The

Shoot o Sport Champions entre otros e incluso parches gratuitos para actualizar tus versio
es de Heavy Rain y EyePet para jugar sin descanso con PlayStation Move.
PS Move esta disponible desde el 15 de septiembre en dos
kits independientes, uno con
mando de movimiento PlayStation Move, disponible individualmente por 39.99 €. Y otro,
con el mando de movimiento
PlayStation Move, cámara
PlayStation Eye y disco de inicio
por 59.99 €.
Y recordar, que podremos disfrutar solos o acompañados de
hasta 4 amigos.

Apple ha anunciado el inminente lanzamiento de la
versión beta de su tecnología
de impresión inalámbrica
AirPrint para sus conocidos
dispositivos iPad, iPhone e
iPod touch.
Las nuevas impresoras en
el mercado de HP con tecnología ePrint que permiten
conectarse a Internet y acceder a la nube sin necesidad
de ordenador, serán las primeras compatibles con iOS
4.2 para ofrecer la posibilidad de impresión inalámbrica en los mencionados dispositivos de Apple.
Cada impresora HP ePrint
tendrá una única dirección
de correo electrónico que
permite al emisor enviar el
archivo para imprimir de la
misma forma que enviaría
un e-mail.
Disponibles desde este
otoño, la gama de impresoras con ePrint de HP estará
compuesta por las series HP
Photosmart, Officejet, Officejet Pro y LaserJet Pro.

MICROSOFT

Zune se integrará en el móvil,
la televisión y los ordenadores
Zune, la plataforma de entretenimiento
digital, ampliará su oferta de ocio en España. A partir de otoño, Zune expandirá su
abanico de servicios con el software gratuiCuando el servicio esté disponible en España, los usuarios podrán acceder al Marketplace Online de Zune para adquirir
canciones en formato MP3 y poder reproducirlas a través de ordenadores con Windows, Windows Phone 7 y cualquier
dispositivo compatible con MP3.
Los usuarios también podrán
comprar vídeos musicales y re-

to Zune, el Marketplace de Zune, la subscripción musical Zune Pass y nuevas herramientas para Windows, Windows Phone 7 y
Xbox LIVE.

producirlos en Windows, Windows Phone 7 y Xbox LIVE.
“La integración de Zune, Windows Phone 7 y Xbox LIVE es un
emocionante avance en nuestra
oferta de entretenimiento digital,” ha comentado Craig Eisler,
vicepresidente corporativo de
Microsoft. “Zune permite que los
usuarios disfruten de su tiempo
de ocio donde quieran. Ahora,

aún más gente podrá aprovechar
la libertad y la flexibilidad que
ofrece el servicio Zune.”
Con la expansión internacional de la plataforma Zune, cada
país recibirá un tratamiento personalizado de la música y de la
tienda online, con expertos que
destacarán las canciones, artistas y películas más relevantes
para cada región.
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PILOTA VALENCIANA

PASQUAL DE LA POBLA, INTEGRANT DE LA SELECCIÓ ESPANYOLA DE JOCS DE PILOTA

“Els resultats a l’Europilota han sigut
bons; el millor, que les xiques juguen”
Pasqual Balaguer Castillo, Pasqual
de la Pobla, és un pilotari professional nascut a la Pobla de Vallbona i ha participat a l’última edició
Què t’ha semblat l’experiència de l’Europilota 2010?
Crec que ha sigut la nostra millor participació fins ara. Nosaltres hem arribat molt bé físicament i s’ha jugat bé. Finalment,
hem sigut campions en Galotxa i
Joc Internacional, i finalistes en
One Wall i Llargues.
Cóm valores la teua aportació a la Selecció?
Estic satisfet. He jugat moltes
partides i, al llarg del temps de
preparació, m’he trobat molt bé.
Estic content i, mirant la meua
anterior participació (a Bèlgica),
crec que he millorat en moltes
cosses del meu joc.
És molt diferent la modalitat de ‘One Wall’?
És una modalitat creada a Anglaterra, amb algunes diferències
respecte al nostre Frontó Valencià. És una modalitat més implantada en altres païssos, com
ara França, Bèlgica o Holanda,
però poc coneguda açí. A mi m’agrada, perquè t’hi pots adaptar
amb certa facilitat, i la trobe prou
espectacular. A més, li agrada
molt al públic.

del més important torneig d’este tipus de modalitats esportives, en
l’àmbit europeu: l’Europilota 2010.
Coronat campió, amb la resta de

companys que formaven part de la
Selecció Espanyola, Pasqual ha acceptat la nostra invitació i respon a
les nostres preguntes amb amabili-

tat. El pilotari poblà ens parla de
les seues vivències a l’Europilota,
analitza el rendiment de les altres
seleccions i ens parla del seu futur.

Pasqual Balaguer, conegut com Pasqual de la Pobla, ha format part de la Selecció Espanyola.

“Encara estem
aprenent cosses
en One Wall,
però ja tenim
més experiència”

“És important
jugar al major
nombre de
modalitats, totes
són interessants”

“Crec que el
major encert de
l’Europilota 2010
ha sigut que les
fèmines juguen”

I com has viscut la competició de One Wall?
Es perd un poc l’aspecte tècnic
perquè hi ha massa contacte físic.

Encara estem aprenent i ens falta un poc d’experiència. Però la
nostra bona evolució ens ha permés arribar a la final. No la va-

rem poder guanyar... però crec
que, en altres circumstàncies,
hauriem aconseguit el títol en
eixa modalitat.

Què opines del nivell de
les altres seleccions?
Totes ho han fet el millor que
han pogut: Bèlgica guanyà a Llàrgues, les xiques d’Holanda es varen imposat en One Wall, Anglaterra va complir i va guanyar
entre els homes... ho hem passat
bé, amb bon ambient i una sana
rivalitat esportiva.
És important que la Pilota
siga també practicada per
dones, no creus?
Em sembla el major èxit de
l’Europilota; és extraordinari que
este esport avançe per eixe camí.
Despres d’haver-se afavorit la
participació dels xiquets, a les escoles, és important donar a les fèmines l’oportunitat de competir.
Com veus el futur de la Pilota a la nostra comarca?
Jo veig que hi ha una afició cada vegada més gran a la Pilota,
cosa que veig amb il·lusió i optimisme. Hem de treballar per defendre el nostre esport. També és
important que els jugadors vullguen adaptar-se al major nombre
de modalitats. Si es fa així, és més
fàcil formar part de la selecció.

DIVULGACIÓ DE LA PILOTA VALENCIANA

Es presenta el ‘Vocabulari
del Joc de Pilota Valenciana’
L'Acadèmia Valenciana de la
Llengua ha presentat, conjuntament amb la Federació de Pilota Valenciana (FPV), el 'Vocabulari del Joc de Pilota' en el saló
d'actes de San Miguel dels Reis.
La presentació d’esta nova
publicació sobre l’esport més
genuïnament valencià ha formar part de les 'I Jornades de
Pilota Valenciana' que organitzen eixes dos entitats i que ha
comptat amb una nombrosa
presència de públic, que s'ha
acostat per a poder gaudir de la
nova obra.

En esta primera edició de les
‘Jornades de Pilota’ s'han abordat alguns dels pilars més importants i més relacionats amb el
futur de l'esport autòcton en el
segle XXI, com són la modernització en la gestió esportiva, l'estudi de noves fonts documentals
per a continuar ampliant la documentació de la pilota i l'expansió internacional d’este esport a
Europa i Amèrica.
Les jornades han comptat
amb la presència del president
de la Federació de Pilota Valenciana, Ramón Sedeño; Ascen-

sión Figueres, presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua; i del Conseller de Governació, Serafí Castellano.
Castellano ha recordat que la
Generalitat Valenciana “està
disposada a seguir col·laborant,
a treballar intensament i a engrandir la Pilota Valenciana,
mitjançant les reunions tècniques que mantindrem amb la
FPV, en les quals abordarem de
manera concreta i individualitzada diferents qüestions relacionades amb el futur del nostre
esport”.

La Pilota Valenciana ja compta amb el seu ‘Vocabulari’.
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ACTUALITAT COMARCAL

MI PEQUEÑO MUNDO ANIMAL

El ‘Curso de Adistramiento
Canino’, toda una experiencia
Una de las propuestas que a la tienda de
mascotas ‘Mi pequeño mundo animal’, es su
apuesta por aquellas iniciativas que supongan mejorar la comunicación entre el dueño
En la actualidad, cada vez son
más las personas que comprenden que tener un animal de compañía a su cuidado supone una
responsabilidad que requiere de
ciertos conocimientos: cuáles son
las necesidades del animal, cómo
hay que interpretar las señales
que emite, qué debe hacerse para
enseñarle a tener un comportamiento adecuado.
En ‘Mi pequeño mundo animal’, la tienda de Bétera en la que
puede encontrarse todo lo que necesita cualquier tipo de mascota,
se han encargado de poner a disposición de sus clientes un curso
de ‘Adistramiento Canino’, en el

y su mascota, a partir de un mayor conocimiento de lo que supone tener un animal doméstico. Su última propuesta, el ‘Curso de
Adistramiento Canino’, ha sido un éxito.

que los participantes reciben las
enseñanzas de un educador canino, quien aporta conocimientos
teóricos y prácticos que ayudan a
establecer una correcta realación
entre el dueño y el perro.
“Se trata de una iniciativa que
ha contado con una buena acogida”, nos explican los propietarios de ‘Mi pequeño mundo
animal’. “La gente aprende a educar a su perro y lo hace siguiendo
las indicaciones de un profesional
en esa materia”.
Se trata de un curso que permite a los asistentes conocer algunos aspectos menos conocidos en
el ámbito del cuidado de mascotas

caninas: son los sentidos caninos,
los test de carácter, los tipos de
respuesta de los perros, las señales que emiten los canes... y, lo
más importante, las ‘reglas de oro’
que deben seguirse durante el período de aprendizaje.
“Las ‘reglas de oro’ son una
serie de indicaciones que hacen
que perro y dueño tengan la correcta actitud de cara al curso de
adistramiento”, nos explica Alejandro Vélez, el educador canino.
“El valor del silencio, el control del
stress, la actitud o la posición del
collar son elementos importantes
que determinan si el aprendizaje
acabarás siendo óptimo o no”.

El curso de adiestramiento canino ha despertado mucho interés.

GUIA COMERCIAL

SPA SPORT
& CLUB RESORT
www.lacalderona.com
C/ Botxí 2-4 .
Tel. 961 69 9 4 00
BÉTERA

ORO TÚRIA
Compramos tu oro.
C/. José Sáez, 11 pta.2
Horario: de 10:00 a 14:00
y de 16:30 a 20:00 horas.
BÉTERA

LA ALACENA
Ffruta y verdura al por mayor.
C/ Maestrat, 22
Pol. Ind. La Cova.
Tel. 961 539 881
MANISES

CARNISSERIA
XARCUTERIA TÚRIA
Embutidos artesanales al corte
tradicional.
Avenida Constitución s/n.
Tel. 961 656 674
L´ELIANA

LA PINADA
Residencia socio-sanitaria.
C/Piscina, 9.
Tel: 961 655 028
www.la-pinada.com
RIBA-ROJA DE TÚRIA

SERVICIO OFICIAL
CITROËN

IL TRASTEVERE I
Residencia tercera edad
en el pulmón de la Canyada.
Calle Pla del Pou, 80
Tel. 902 366 202
PATERNA

LODO-LIMP
Limpieza y extracciones de fosas
sépticas, tuberias, pozos ciegos...
C/Arcipreste Vila, 12 bajo.
Tel: 961 309 999 y 607 806 022
MONCADA/BÉTERA

LA PINADA
Residencia socio-sanitaria.
C/Piscina, 9.
Tel: 961 655 028
www.la-pinada.com
RIBA-ROJA DE TÚRIA

LUCAPLANT
Soluciones contra el picudo rojo
y la Payssandissia en palmeras
Phoenix Canariensis y Payssandissia. Tel: 629 744 339
L’ELIANA

ORO-MABEL
Compramos tu oro.
Horario: de 10:00 a 14:00
y de 16:30 a 20:00.
C/Guillermo Roch, 3.
POBLA DE VALLBONA

BENCLINIC
Soluciones para el cuidado de
tus mayores.
Ctra. Villamarxant, 20
Tel. 962 737 769
BENAGUASIL

MI PEQUEÑO
MUNDO ANIMAL
Todo lo que necesita su mascota.
Av. Valencia, 2.
Tel: 961 692 253
BÉTERA

MABESU
Reformas, obra nueva.
mabesu@terra.es
C/El Panser, 66.
Tel: 961 655 272
L´ELIANA

LAURO AUTO, S.L.
Maestro Palau, 2
Tel 96 278 14 30
LLÍRIA
TALLERES CONTELLES
Hernán Cortes, 8
Tel. 96 276 10 96
POBLA DE VALLBONA
TOMAS ROSELLO, S.L.
Ctra. Valencia, 67
Tel. 96 277 12 72
RIBA-ROJA DE TÚRIA
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OPINIÓ

L’Esglèsia ensenya el sexe
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
He de confessar -la qual cosa no solc fer maique quan l’església va anunciar el juliol passat el
seu propòsit d’ensenyar sexe a partir d’aquest
curs acadèmic vaig pensar: “Finalment, l’església ha esdevingut raonable i ha canviat el seu ideari retrògrad”. El meu goig se’n va anar en orris
l’endemà quan la mateixa església va explicar,
amb més calma, el temari de les esmentades
classes de sexe: “La masturbación es un vicio o
defecto que puede convertirse en adicción y que
hay que evitar; la homosexualidad es una disfunción; la finalidad del sexo es la procreación y
hay que esperar al matrimonio para practicarlo
por primera vez; ningún método anticonceptivo
evita del todo la posibilidad de embarazo, por lo
que hay que rechazarlos”. (Ho deixe escrit en
castellà perquè és la llengua que fan servir encara a l’església, el valencià és per a la gent de poble que l’emprem a la intimitat).
Tot un seguit de recomanacions i saviesa eclesial que torna a remarcar el punt d’anormalitat
que, avui dia, encara perdura en alguns sectors
socials, especialment, entre aquells que es neguen a madurar, a corregir les seues disfuncions
i revisar alguns conceptes que semblaven completament superats. No és cap broma. La situació és d’allò més important per a la maduresa
dels nostres joves atès que tot allò que aprenguen de menuts i menudes ho faran servir a la
seua edat adulta. Per això, no poden adquirir a
l’escola plantejaments que s’enfronten, de totes
totes, amb les tesis avalades pels científics.
S’imaginen vostés l’església parlant sobre la
possibilitat de vida a Mart i qüestionant certes
teories astronòmiques? L’església té tota la seua
competència per parlar-ne -amb propietat- de

les qüestions espirituals i morals però en cap cas
per ensenyar, estrictament, la matèria d’educació sexual on l’únic que s’hi val és la ciència, és a
dir, s’ha de fer cabal, únicament, d’aquells preceptes que han estat comprovats per aplicar-los
a la nostra vida diària i quotidiana. Així de senzill és. Sembla, però, que la jerarquia eclesiàstica encara no ha endinsat certes coses i, ans al
contrari, s’entesta cada volta més a lluitar contra allò que la ciència s’encarrega de demostrar.
Quantes vides humanes se salvarien al món si
l’església defensara l’ús de profilàctics en les relacions sexuals? Hi ha algú que, avui dia, pense
que els joves no tindran sexe fins que es casen?
En quin món viuen per difondre coses que fa
anys la ciència ha rebutjat? La realitat va per un
camí mentre que els capitosts religiosos s’hi oposen amb lleugeresa.
Actualment, als centres educatius valencians
s’imparteixen certes nocions sobre el sexe en diverses assignatures mentre que la conselleria de
Sanitat ha impulsat un programa d’intervenció
en educació sexual (PIES) al qual s’hi poden acollir aquells col·legis o instituts que així ho sol·liciten. Davant això, l’església ha contraatacat amb
l’elaboració de l’esmentat catàleg on intenta desmuntar totes les teories del món científic i mèdic acceptades des de fa anys. Com poden els
centres religiosos que reben generoses subvencions públiques rebutjar, fins i tot, una assignatura que el govern “opusdeista” valencià ha elaborat per als nostres joves? Són coses difícilment
assumibles en un període on els casos d’abusos i
pederàstia a l’església ha esquitxat la seua imatge. No són casos puntuals sinó una pràctica històrica estesa en molts països.

Qualsevol campanya de prevenció de malalties de transmissió sexual se’n pot anar en orris
si entre tots no hi posem el major esforç per acabar amb la mort diària de centenars de persones.
Milers d’euros de despesa pública i d’esforç de
professionals sanitaris es poden balafiar per culpa d’una església que es nega a progressar i
adaptar el seu ideari als usos i costums de totes
les persones, els creients o els ateus. No hem d’oblidar que els mateixos estaments que es neguen
a ensenyar una educació sexual adient als nostres joves -tot dient les coses com cal i sense embuts- són els qui lamenten després els embarassos no desitjats, són contraris a l’avortament i
propugnen l’abstinència com a norma de conducta “normal”. Sols amb educació i formació
ens en podrem assegurar d’evitar els riscos per
als nostres joves. El que passa és que l’església
rebutja la formació de les persones i alhora també les conseqüències d’eixa manca d’educació sexual.
En l’àmbit del sexe i de les relacions íntimes
hi ha una gran distància entre allò que sembla i
es diu i allò que realment ocorre, és a dir, la realitat. La hipocresia i la falsedat són dues de les
reaccions més habituals de les persones. És per
això que no s’entén que en municipis profundament creients i de tarannà conservador com és
el cas de la Pobla de Vallbona hagen proliferat,
històricament, els “puticlubs” sense cap tipus de
problema. Fins i tot, n’hi va haver cinc al terme
municipal. Per què? Caldria fer un estudi sociològic per comprendre-ho. Una fita difícilment
superable, fins ara, en qualsevol altre municipi
valencià.
Algú creu que, actualment, una parella tradi-

cional, creient, de dretes i conservadora deixa de
tindre relacions sexuals la resta de la seua vida a
fi d’evitar-ne un embaràs? Si seguim eixa teoria
o la gent no té relacions sexuals o utilitzen els
preservatius perquè del contrari cada família estaria formada per desenes de fills i filles. Hi ha
alguna cosa que no s’entén. La doctrina oficial de
l’església diu ben clarament que no es poden fer
servir preservatius o d’altre tipus de protecció
per evitar-ne l’embaràs atés que la finalitat única de la relació és la procreació. El seu dogma és
ben clar: per fugir de les malalties de transmissió
sexual, de l’embaràs no desitjat i del posterior
avortament no s’ha d’anar a l’era. Sols l’abstinència és la garantia davant el perill.
Açò em recorda una anècdota d’aquest estiu a
l’hospital infantil de la Fe que em va deixar glaçat: una metgessa em va dir que si no volia que el
meu fill emmalaltira que no l’havia de portar a
l’escoleta i d’aquesta manera no agafaria virus o
contagis de la resta de companys. Genial!!! Cinc
anys de carrera a la universitat perquè aquesta
científica arribara a aquesta conclusió. Amb persones així acabaríem amb els problemes del món
en un llampec. Segons aquest teoria, si no volem
morir en un accident d’avió no hem viatjar en
aquest mitjà de transport, per evitar la mort en
accident de trànsit no agafem mai un vehicle, per
evitar un ofegament a la mar no hi hem d’anar,...
I així, fins acabar amb totes les situacions quotidianes perilloses que ens envolten.
Doncs bé, ambdues circumstàncies tenen molt
a vore entre elles. En comptes d’enfrontar-nos
amb la realitat i milorar-la tant com puguem
l’hem d’amagar i si podem evitar-la millor, serà
l’única forma de progressar socialment.

Dona i món islàmic

Dones d’El Caire
ANY: 2009
DURACIÓ: 134 min.
PAÍS: Egipte
DIRECTOR: Yousry Nasrallah
GUIÓ: Wahid Hamid
ACTORS: Mona Zaki, Mahmoud Hemida,
Hassan El Raddad, Nahed El Sebaï
FOTOGRAFÍA: Samir Bahzan
GÈNERE: Drama
Un bon mirall que reflecteix el desajustament que caracteritza les relacions, que
es pretén d’igualtat, però on encara prima
la desigualtat, entre homes i dones al món
egipci actual. Si al darrer film Dones d’El
Caire la localització imprimeix caràcter a
la història (les relacions entre sexes al
món de la religió islàmica actual), una lectura més en profunditat de les imatges fa

que aquest discurs traspue universalitat.
Perquè d’estatus ens parlen en aquesta
cinta del director egipci Yousry Nasrrallah
a través de tres històries de dones que ens
presenta una locutora de la TV egípcia.
Aquestes històries quedaran completades
per la pròpia relació de la presentadora
amb el seu company sentimental que marcarà el desenllaç de la cinta.
Si bé el resultat del tractament de les vivències d’aquestes dones és desigual (possiblement la història de les relacions de les
tres germanes amb el treballador-objecte
sexual de la seua empresa és la més completa), sí que és cert que el fil narratiu que
les comunica és coherent: l’opressió, la
desigualtat i el domini que les dones egípcies pateixen a mans de l’home, independentment de vels islàmics, posició social,
nivell cultural…
Quan el fil de la relació es tensa afloren
les contradiccions i aquestes com un foc
d’artificis il·lumina tots els arguments
masculins, masculinistes que informen la
realitat de la vida de parella en aquestes
cultures.
Potser, el guany més important de la
pel·lícula és mostrar a l’espectador que
aquesta realitat relacional travessa en diagonal tot el sistema de classes socials tot
afectant no sols dones d’estatus culturals i
socials inferiors, sinó dones que per les
seus ocupacions se situarien pròximes a la
burgesia. Tanmateix, hi ha una resposta
que les equipara: la dona ha pres consciència i es rebel·la i aquesta seria la part
del discurs més optimista que el film ens
regala als espectadors.
Ferran Tineo

RECEPTA DE CUINA VALENCIANA

Coca de llanda
INGREDIENTS:
* 4 ous
*1 got d’oli
*2 gots de llet
*400 gr. de sucre
* 500gr. de farina
*1 llima
* 4 sobres de soda
* Canyella en pols
En un recipient prou gran afegim
els ingredients per este ordre: ous,
l’oli, la llet, el sucre, la farina i la
llima. Remenem-ho tot bé fins obtindre una massa homogènia.
Afegim la canyella segons el gust de
cadascú.
Preparem el motlle cobrint les pa-

rets i el fons amb paper d’alumini o
bé paper especial de forn.
Abans d’introduir-ho al forn, afegim
els 4 sobres de soda a la massa. Ho remenem tot bé i fiquem la massa al recipient.
El forn es calfarà a una temperatura
mitjana de 170 graus centígrads. La coca
estarà llesta en uns 40 minuts aproximadament.
Variants de la cuinera
A la coca de llanda podem afegir-li
xocolata, ametlles mòltes, carabassa, anous trossejades, panses o
qualsevol alte condiment que ens
agrade per donar-li un toc diferent
a la nostra recepta.
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