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El alcalde popular José Joaquín
Segarra critica la falta de diálogo
con la administración autonómica a lo largo de estos dos años de
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José Joaquín Segarra, alcalde de Benaguasil

    
El alcalde del PP de Benaguasil, José Joaquín
Segarra, disfruta esta legislatura de una cómoda mayoría absoluta, la cuarta consecutiva, sin
embargo lamenta que cruzado el ecuador no ha
P. GUZMÁN | Un vecino
suyo desempleado se ha ido
corriendo descalzo hasta
los Pirineos 526 kilómetros
para reivindicar que los parados mayores de 50 años
son válidos. ¿Cómo está la
situación del desempleo en
su municipio?
En primer lugar le doy la enhorabuena a él por hacer una
llamada por la dignidad de una
generación que fruto de la crisis
está pagando todos los platos
rotos. Si no hay empresas no
hay trabajo y todas las administraciones tenemos que ponernos de acuerdo para poner las
condiciones para que las empresas puedan estar en todos los
municipios. Estamos esta legislatura intentando poner orden
para crear el polígono industrial
y nos está resultando muy difícil. Han venido empresas que
querían 50.000 metros cuadrados pero no tenemos ese suelo y
se van donde hay comunicaciones. Por eso la conexión de la
CV-50 era fundamental.
¿Cómo valora la decisión
de resolver el contrato del
fallido proyecto?
Lo que nos ha pasado con la
CV-50 es más que lamentable.
No solo para este municipio sino para toda la comarca. Contar
con esa infraestructura es determinante. Nos ha sentado muy
mal como ayuntamiento que se
haya deshecho el proyecto.
La Conselleria de Obras
Públicas alega que quien
renunció al proyecto fue el
anterior Consell del PP.
La información que yo tengo
es que fue la empresa adjudicataria la que no obtuvo los avales,
pero quien ha sepultado el proyecto ha sido ahora la conselleria que ha indemnizado a la em-

podido intercambiar palabra con ningún responsable autonómico. “En estos dos años no
me ha recibido nadie, ningún conseller”, afirma, tal y como se quejó al president Ximo Puig

presa con 2,7 millones de euros,
que se los lleva sin hacer nada..
Se podían haber cambiado las
condiciones, pero no renunciar
por completo al proyecto.
En materia sanitaria una
de sus reivindicaciones era
el servicio de rehabilitación
que se ha puesto en marcha
este verano con un coste
para las arcas municipales
de 30.000 euros anunales.
No creo que haya otro municipio que esté costeando ese servicio que es competencia de la
Conselleria de Sanidad. Pero no
queremos que el Ayuntamiento
sea un impedimento para que
los vecinos tengan los servicios
necesarios. A la cuarta ha sido la
definitiva. Esperemos que en un
futuro nos quiten esa carga..
Otro de los servicios que hemos
puesto en marcha es el centro de
emprendedores porque no hemos precisado autorización de
otras administraciones.

En la visita del president
Ximo Puig a Llíria se quejó
del trato recibido.
Todos los responsables de todas las administraciones hablamos públicamente de colaboración. Lo que no es posible es que
intentes velar por el bienestar
de nuestros vecinos y que nadie
te reciba. A fecha de hoy no hay
conseller o consellera a los que
hemos solicitado entrevista que
nos haya recibido. No sólo para
pedir ayudas o colaboración, sino para causas humanas, casos
de violencia de género, familias
sin vivienda, escolares. Hemos
pedido entrevistas para exponer
casos concretos y nadie, ningún
responsable autonómico, nos ha
recibido en estos dos años. En
ese acto Puig me dijo que me iba
a recibir hace tres meses.
Con el presidente de la
Diputación de Valencia sí
que se ha reunido, previa
petición pública también.

en público en su última visita a Llíria. El popular califica de “más que lamentable” para la comarca la decisión de “sepultar” el proyecto de
la conexión de la CV-50 sin llegar a ver la luz.

Me recibió y se comprometió
a colaborar con el 50% en un
proyecto de aguas, aunque no
hemos firmado el convenio todavía. Mi queja fue que se han
firmado convenios singulares
con ayuntamientos para el césped artificial de los campos de
fútbol y nosotros fuimos los primeros en pedirlo en el 2015 por
escrito por registro de entrada.
Por qué sí a unos y al nuestro
no. Por qué Benaguasil tiene
que estar crucificado, por qué
tiene que ser de segunda división. Pero estoy para pelear y si
no me hacen caso a la primera,
ni a la tercera, será a la décima.
¿Ha encontrado la colaboración de los grupos de
la oposición?
Les he requerido que me ayuden a concertar entrevistas a
Compromís y PSPV y que vengan conmigo para que me reciban. No tengo problema en ir
acompañado, lo que digo es pú-

blico. No es cuestión de partidos, sino de ciudadanos y solucionar los problemas de la gente. Pero no he obtenido ayuda.
¿Cuál es el caso más flagrante?
Hay un caso de libro. A principios de la legislatura habían
problemas de malos olores en el
comedor del colegio públlico.
Las bajantes se habían roto y estaba lleno de aguas fecales.Enviamos un informe en marzo de
2016 y solicitamos hablar con
todos. Me planté en la Conselleria de Educación con las fotografíasy el informe. Pues no me
recibió nadie y fui a registro de
entrada a dejar constancia. No
hemos querido mediatizarlo por
no utilizar a los niños. Vino una
empresa a reparar la cañería y
contratamos una cuba pero no
limpiaron y han aparecido roedores y cucarachas. Vino salud
pública y no lo clausuró. No voy
a cargar contra nadie, ni hacer
de esto una herramienta política. Sólo quiero que si hay un
problema lo solucionemos.
¿Cómo ve la situación interna de su partido, con la
gestora tras el enfrentamiento entre sus compañeros de la comarca Mari Carmen Contelles y Vicente
Betoret por liderar el PP
provincial?
La gestora va a estar durante
bastante tiempo hasta que las
aguas se calmen. Ellos tienen
las mejores capacidades profesionales y políticas para poder
liderar el partido, pero de una
forma mejor, basándose en la
unidad. Cualquier imagen que
signifique una crítica entre compañeros no es aceptable. Tenemos que hacer que el partido
sea uno y apartar los personalismos, se lo he dicho a los dos.



 
  


El doctor Gregrorio Yuste, de la clínica dental Odontocenter de Bétera, nos explica las ventajas del empleo del
nuevo escáner intraoral que ha incorporado en su consulta. Se trata de un novedoso sistema digital que permite tomar medidas del interior de la boca sin tener que recurrir a los tradicionales moldes de pasta.
¿Qué es el escáner intraoral?
El escáner intraoral es un
sustituto de la pasta convencional que nos permite tomar
medidas del interior de la boca
de nuestros pacientes. Es un
aparato que emite destellos de
luz blanca con el que se captura una medida en tres dimensiones cien por cien real y sin
margen de error de la boca en
un formato digital.

provoca angustia. También se
gana en rapidez en todo el proceso. Una vez que se toman las
medidas en la consulta enviamos las imágenes por correo
electrónico al fabricante de las
piezas. Así ahorramos tiempo
al no tener que enviar el molde
físico. Al tratarse de una medición tan precisa, una vez se recibe la pieza no es necesario
hacer pruebas antes antes de
proceder a su colocación.

“ ”
El innovador sistema digital
gital
sustituye a la tradicionall pas
pasta
a
para tomar moldes cuando
se
os
requiere la reposición de
piezas
ep
zas

¿En qué tratamientos
emplea el escáner?
Lo utilizamos en todos aquellos pacientes que precisen de
una prótesis o aparatos, una
corona, una funda, un implante, un puente. Se emplea para
tomar las medidas para posteriormente confeccionar la pieza que haya que reponer.
¿Qué ventajas tiene la
utilización del ecáner para
el paciente frente al sistema analógico tradicional?
Para el paciente es menos
molesto. Con el escáner se evita tener que introducir en la
boca la pasta que en ocasiones

Este innovador método,
que digitaliza todo el proceso, ¿encarece el precio
final del tratamiento para
el cliente?
No. El motivo es que aunque
sí que es más costoso desde el
punto de vista económico por
tratarse de nueva tecnología,
en nuestro caso hemos decidido asumirlo nosotros porque a
los profesionales también nos
agiliza el trabajo y nos permite
ganar tiempo. El empleo del
escáner no supone un mayor
coste para el paciente porque
no repercute en el precio final
del tratamiento.
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Juan Manuel Darijo, un vecino de Benaguasil en paro de 59 años, ha corrido
descalzo, solo y con una mochila de 10
kilos a la espalda, los 526 kilómetros
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P. GUZMÁN | Ha tenido
que soportar dolor, calor, sed
y soledad a lo largo de las 18
etapas maratonianas que ha
cubierto corriendo sin zapatillas desde su pueblo hasta los
Pirineos con el objetivo de reivindicar la valía de las personas que como él están en las
listas del paro pasados los 50.
Juan Manuel Darijo ha
cumplido en pleno ‘Camino
por la diginidad’, como ha
bautizado el trayecto que separa la ermita de la Montelieta de la de San Quirce de
Taüll, los 59 años y a su regreso a Benaguasil el pasado 7 de
septiembre asegura tajante
que “ha sido más fácil correr
descalzo 526 kilómetros que
encontrar un empleo”.
El objetivo de este reto no
era personal ni deportivo, sino
dar visibilidad al drama de
miles de españoles de más de
50 años que, como él, llevan
años sin trabajo y para los que
firmar un contrato es una misión casi imposible. “No he
hecho esto para encontrar un
trabajo”, afirma, sino por dar
un “toquede atención” a los
políticos, que son los que legislan, y a los empresarios,

que son los que contratan.
También a su colectivo, a los
propios parados, para que no
se queden en casa, para que se
muevan y se reciclen y, sobre
todo, para que crean en sí mismos. “Si yo con 59 años he llegado hasta los Pirineos, cualquiera puede lograr lo que se
proponga con esfuerzo. Lo
que no vale la pena es quedarse en casa sentado en el sofá
mientras no puedes pagar la
hipoteca y los gastos. Hay que
reciclarse, pelear. Por lo menos que lo intenten”.
De ahí que este vecino de
Benaguasil ,que se quedó sin
empleo cuando cerró la fábrica de Lois en la que trabajó
durante 32 años, buscara una
prueba que pareciera un muro, que es como él siente la
búsqueda de trabajo después
de enviar miles de currículums que las empresas tiran
atrás al ver las cifras de la
edad. “La sensación que tenía
durante el camino en etapas
de más de 40 kilómetros
cuando llevaba 10 horas por la
carretera es que es estás ante
un muro, que no avanzas. Pero he demostrado que ese muro se puede superar”.

A lo largo del camino también ha tenido tiempo de pensar, -”caminando se te viene
todo a la cabeza”- de hablar
con los vecinos de los pueblos
que ha atravesado, mayores
que están en su misma situación, pero también jóvenes.
“El reto habrá valido la pena si
la gente se conciencia de la realidad. La llegada no el final,
sino el principio”.
A nivel personal la experencia ha sido “muy buena”. Se
encuentra bien psíquica y físicamente. “Los pies son los que
más sufren” al correr descalzo,
pero lo hace habitualmente
desde hace dos años. “Empecé poco a poco, primero andando y es como más a gusto
corro. Es una forma de sentir
por donde pisas”.
Tras este reto, ha retomado
su vida habitual, donde el deporte y la solidaridad ocupan
una parte importante, además
de la búsqueda de empleo.
Miembro de Corredores Anónimos participa en carreras
solidarias, es uno de los mayores donantes de sangre de la
Comunidad y tiene acogidos a
30 perros de una protectora
de Llíria a los atiende a diario.

DIVENDRES 15 DE SETEMBRE
17 hores. Partit de Fútbol Amistòs de
Veterans Benaguasil vs Valencia.

DIMECRES 20 DE SETEMBRE
9:30 a 11:30 hores. Curs de la Mancomunitat “Pla d’empresa”. Centre Jove.

DISSABTE 16 DE SETEMBRE
17 hores. Concurs i desfile de vehicles
d’inèrcia.

DIMARTS 26 DE SETEMBRE
15 a 17 hores. Curs de la Mancomunitat “Jornada de ‘IVA”. Sala d’Informàtica de la Biblioteca.

DIUMENGE 17 DE SETEMBRE
10 hores. Encontre de boixets al centre social.

  

que separan la ermita de la Montieleta y
la de San Quirce de Taüll. Una ruta que
ha bautizado como ‘Camino por la diginidad’ de los parados de más de 50 años.

DILLUNS 18 DE SETEMBRE
9:30 a 11:30 hores. Curs de la Mancomunitat “Pecha Kucha”. Centre Jove.
DIMARTS 19 DE SETEMBRE
15 a 17 hores. Curs de la Mancomunitat “Jornades de Facturació”. Sala
d’Informàtica de la Biblioteca.

Benaguasil viu la recta final
de les festes patronals dedicades
a la Verge de Montiel i a Sant
Lluís Gonzaga que van arrancar
el passat 25 d'agost amb la presentació de la Reina de les Festes Montiel Soriano i la seua
Cort d’Honor i del Clavari Major, Javier Tomás i els festers.
Entre els actes lúdics han destacat la BigHoli Benaguasil, el
concurs de Tir i Arrossegament,
la trobada de boixets i la Carre-

ra de ‘autos locos’. Els actes religiosos van començar el 7 de setembre amb la tradicional romeria de baixada de la Verge de
Montiel des del Santuari acompanyada per centenars de veïns
i visitants, que van demostrar el
seu fervor per la patrona de la
localitat, fins a l'església on romandrà fins al 24 de setembre.
La pujada de la Verge al santuari posarà el punt i final al programa d'activitats.
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Els alumnes dels centres escolars de Benaguasil amb millors notes el curs passat han rebut els premis al rendiment
acadèmic que ha atorgat l'Ajuntament per sisé any consecutiu.
Els distingits han sigut en Primària: Carmen Romero, del
col·legi Asunción de La nostra
Senyora i Verónika Alepuz i
Adele Fernández-Montes del
Luis Vives; en Secundària: Aitana Fabuel, de l'institut Benaguasil i Candela Plaus, de l'A-

DISSABTE 23 DE SETEMBRE
18 hores. XI Pujada a la Montieleta
organitzada per A.C.P.L. (A correr per
l'horta).

DIMECRES 27 DE SETEMBRE
9:30 a 11:30 hores. Curs de la Mancomunitat “Canvas”. Sala d’Informàtica
de la Biblioteca.

DIUMENGE 24 DE SETEMBRE
9 hores. Gran Volta Ciclista (organitzada per la Penya Ciclista de Benaguasil).
12 hores. Solemne Missa, despedida
de la Verge.
18 hores. Pujada de la Verge al seu
Santuari.

DIMECRES 20 DE SETEMBRE
De 9:45 a 13 hores. Curs de formació per a cuidadors/es no professionals de persones dependents (25h).
Centre Multiusos del carrer Camí del
Fondo s/n.

DIMECRES 27 DE SETEMBRE
De 9:45 a 13 hores. Curs de formació per a cuidadors/es no professionals de persones dependents (25h).
Centre Multiusos del carrer Camí del
Fondo s/n.

sunción; en Cicles Formatius:
Saray Rodrigo i Ayoub Bousbaa
de l'Asunción i en Batxiller: Gema Almela i Alba Oltra, de l'institut Benaguasil.
Respecte al millor expedient
de final de grau professional de
música, impartit en el Conservatori Professional de Música
de Benaguasil, el premi ha recaigut en Carlos Betoret, mentre que el guardó al mèrit esportiu ha premiat la ciclista
Arantxa Luis Alonso.
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La enfermedad de Alzheimer es
la forma más común de demencia
entre las personas mayores. Es
una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro que provoca
en el individuo un deterioro en la
memoria, el pensamiento y en la
conducta, produciendo una disminución de la capacidad intelectual
interfiriendo así en la capacidad
de la persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Algunos de los síntomas más comunes de la enfermedad son: pérdida progresiva de la memoria, repetir a cada momento la misma
pregunta, perder las cosas o dejarlas o esconderlas, mostrar agitación, inquietud o nerviosismo,
confusión y desorientación en
tiempo y espacio, dificultades para hablar, leer o escribir, no reconocer a familiares cercanos, mostrarse cansado, callado, triste o

deprimido, presentar alucinaciones, ver cosas que no son o escuchar ruidos que no existen, etc.
Es una enfermedad irreversible
y hasta el momento no se conoce
cura alguna, aunque se está investigando mucho para combatirla o
detenerla.
Esta enfermedad no solo afecta
al individuo sino también a todo
el núcleo familiar, causa un gran
desgaste físico y psicológico tanto
al cuidador principal como a toda
la familia. Desde nuestro centro
cuidamos de una forma integral al
residente ofreciendo a las familias
apoyo y asesoramiento durante el
desarrollo de la enfermedad adaptándonos a sus necesidades. Los
familiares encuentran en el centro
un lugar de apoyo en el que resuelven sus dudas y donde poder compartir emociones que surgen durante las fases de la enfermedad de

Alzheimer.
Trabajamos día a día con la persona desde todas las áreas del
equipo interdisciplinar, mediante
actividades, situaciones adaptadas
a sus necesidades y dependiendo
en qué fase de la enfermedad se
encuentren, enfocadas a preservar, mantener la autonomía y sus
capacidades durante el mayor
tiempo posible, ofreciendo máximo bienestar y calidad de vida a la
persona.
Desde el área psicosocial realizamos talleres y actividades de estimulación cognitiva donde se trabaja el funcionamiento cognitivo
en general mediante ejercicios, situaciones y actividades de percepción, atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje,
praxias, orientación en tiempo, espacio y persona.
Savia Cabanes
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Los alumnos del colegio público Alt Carraixet de Olocau han iniciado el curso escolar dos días más tarde que el resto de la
Comunidad Valenciana. Los trabajos de
P. GUZMÁN| Los alumnos
de Infantil y Primaria de Olocau
han iniciado el curso escolar con
dos días de retraso respecto a la
fecha oficial del 11 de septiembre debido a los trabajos de adecuación de los nuevos barracones que albergarán el colegio
Alta Carraixet tras el derribo del
antiguo edificio este verano.
A cuatro días de la apertura
del nuevo curso, los operarios
aún ultimaban los trabajos tanto en el interior de las aulas como en el exterior del centro.
“Había máquinas por todos lados, estaba todo muy sucio y no
estaba montado el comedor” relatan los padres que reclamaron
a la Conselleria de Educación
que aplazara la entrada de los
niños. Tras la visita del inspector el 8 de septiembre se decidió
retrasar el inicio del curso dos
días para ganar tiempo y dejar
en las mejores condiciones el
colegio provisional.
De esta forma, el pasado 13 de
septiembre el centenar de estudiantes matriculados en el colegio público pudieron comenzar
el curso en las aulas prefabricadas tras el tradicional acto de
bienvenida en la plaza a los
alumnos de 3 años. “Estamos
contentos porque tras meses de

*'*

adecuación de las aulas prefabricadas instaladas tras el derribo del antiguo edificio
por motivos de seguridad obligó a aplazar
la vuelta al cole al 13 de septiembre.

Interior de uno de los barracones del colegio público de Olocau.

incertidumbre por fin los niños
están en un colegio en mejores
condiciones que antes, con más
espacio y con comedor, aunque
aún quedan por ultimar detalles”, explica Carmén Morán, representante del AMPA
En las instalaciones provisionales se han habilitado siete aulas, comedor, tres lavabos, cinco módulos de pasillos y un
despacho con una inversión de
47.417 euros por parte de la
Conselleria de Educación.
El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero, ha manifestado que “ha

valida la pena el esfuerzo que el
Ayuntamiento ha realizado para que los alumnos estén en
condiciones de seguridad”, pero
ha advertido que ésta debe ser
una situación excepcional porque el colegio de Olocau “tiene
que ser una realidad en el curso
2019-2020”.
En este sentido, ha añadido
que desde el Ayuntamiento se
están realizando todos los trámites para que la conselleria
pueda licitar el proyecto del
nuevo colegio en los terrenos
cedidos por el consistorio.
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El Trofeu Diputació de València es va disputar sobre 525 quilòmetres en quatre etapes. La primera
entre València i Riba-roja amb 143,7 km. En la segona, l’escamot travessà el terme d'Olocau, abans de
continuar amb la muntanya per una ruta per Nàquera i arribar a la meta final situada a Montcada.

La plaça Major va acollir el
passat 1 de setembre la presentació de la nova associació Dónes d’Olocau per a donar a conéixer les seues activitats als
veïns i a representants de municipis de la comarca.
L'esdeveniment va congregar
centenars de persones a la plaça
del poble que van participar en
un sopar popular i van poder
gaudir de les actuacions de Coloclown a càrrec de la Companyia
Mar Sala, Jazztame Quartet i la
mezzo-soprano Hilda
L'acte ludicofestiu i reivindicatiu es va plantejar com una
celebració, segons expliquen representants
d'aquest
nou
col·lectiu de dones. “Considerem que cal celebrar, i molt, el
que un grup de dones s'organitzen i es comprometen a treballar per la igualtat”.
La convocatòria, oberta a tots

els veïns d'Olocau, es va estendre als municipis de la resta de
la comarca i de la província.
D'aquesta forma, van participar
representants de l'Associació
Feminista Victoria Sau de Xirivella, Mestresses de casa d’Alcublas Atenea, Dónes Progressistes de Bétera, Associació
Veïnal Alqueries de Xirivella, la
regidora de Drets Civils de la
Pobla de Valbona, Regina Llavata, la regidora de L'Eliana,
Isabel Montaner, representants
de l'Associació Mirall Camp de
Túria (LGTBI) de la Pobla de
Valbona, l'alcalde de Gatova,
Manuel Martínez, l'alcaldessa
de Benissanó, Amparo Navarro,
i l’alcaldessa d’Alcublas i la directora del Projecte Nagore.
La nova associació ja ha dut
a terme algunes accions abans
de l'estiu com els actes de la jornada del 19-J.
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L'Ajuntament d'Olocau ha
abonat de les arques municipals
1.500 euros que costa el material escolar a l'AMPA del col·legi
públic Alt Carraixet per als
alumnes d'Infantil, de 3 a 6
anys, que no es poden acollir a
la Xarxa Llibres, que garanteix
la gratuïtat dels llibres de text a
partir de Primària.
El consistori ajudarà d'aquesta forma, igual que va fer l'any
passat, les famílies per a fer
front a les despeses derivades de
l'inici del curs escolar al mes de
setembre. “L'objectiu de l'Ajuntament d'Olocau és i seguirà
sent apostar per una educació
pública i de qualitat. Per açò, els
nostres esforços se centraran a
recolzar les famílies en tot el que
puguem”, segons l’alcade del

municipi de la Calderona, Antonio Ropero.
El primer edil socialista ha assegurat que des del consistori
“seguirem apostant allà on no
arribe la conselleria, com en la
Xarxa Llibres, per a donar eixes
ajudes als nostres escolars de 3
a 6 anys que no es poden adherir a aquest programa perquè no
contempla l’ensenyament no
obligatori i que estudien en el
centre públic del municipi”.
L'ajuntament de Camp de Túria ha destinat també fons propis municipals per al Programa
Nagore que està dedicat a conscienciar els escolars des de les
edats més primerenques en la
necessitat d'eradicar xacres socials com la violència de gènere
i el mobbing.

VISITES GUIADES AL PUNTAL DELS LLOPS
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Comença el curs escolar i el calendari de visites guiades gratuïtes al poblat iber del
Puntal dels Llops (Olocau) comença a omplir-se. Vols visitar amb el teu cole un dels
jaciments arqueològics més emblemàtics mentre gaudiu d'una passejada per la Serra
Calderona? Podeu reservar a puntal.llops@olocau.es o telefonant al 672794404 (de
dimecres a diumenge de 10 a 14 h). Vos esperem!
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El pacto entre UPdN y el PSPV en el Ayuntamiento de Nàquera ha saltado por los aires seis años después dejando al alcalde,
Damiá Ibáñez, al frente de un gobierno en
P. GUZMÁN | El pasado 11 de
septiembre se hizo efectiva la dimisión de los tres concejales socialistas que han pasado a engrosar las filas de la oposición junto
con los ediles de IVIN-Compromís, PP y Ciudadanos.
La salida del equipo de Gobierno de los ediles del PSPV ha
puesto fin a una crisis que se gestó en el mes de agosto cuando el
alcalde de UPdN, Damián Ibáñez, retiró las competencias a la
concejal socialista de Juventud,
Cultura y Deportes, María Ángeles Navarro.
La asamblea local del PSPV
aprobó que si Ibáñez hacía efectiva su amenaza dimitirían, aunque desde Blanquerías se trató de
evitar la ruptura nombrado a una
interlocutora. Sin embargo, tras
numerosas reuniones, ambas
formaciones no llegaron a ningún acuerdo. La propuesta de los
socialistas de readmitir a la edil,
“con sueldo y facilitándole otras
competencias menos comprometidas” no gustó al partido del alcalde que afirma no entender como el PSOE “se empeñó en
apoyar y mantener a una persona que con sus actitudes y mala
gestión ha llevado al equipo de
Gobierno a una complicada situación”.

!$!

minoría. El líder del partido independiente ha tendido ya la mano al PP para tratar
de alcanzar un acuerdo de gobierno tras la
dimisión de los tres concejales socialistas.

Victor Navarro junto a Damian Ibáñez en el consistorio de Nàquera.

La situación a la que se refiere
el alcalde es la denuncia presentada ante la Fiscalía por IVINCompromís contra Ibáñez y el
hasta ahora concejal de Urbanismo, Víctor Navarro, por la presunta ocupación de unos terrenos municipales por parte de la
familia de la concejala.
Ibáñez ha asegurado que ha
tratado hastael final de mantener
el pacto con el PSPV aún en minoría, con seis ediles, pero “los
socialistas no han podido garantizar la gobernabilidad”, por lo
que finalmente se ha roto el pacto que ha durado seis años.
Una vez se ha hecho efectiva la
salida del PSPV, el líder del parti-

do independiente ha tendido la
mano al PP para tratar de alcanzar un acuerdo de gobierno. El
pacto con los populares permitiría a UPdN, que suma cuatro
concejales, recuperar la mayoría
con los tres populares.
Respecto al cambio de socio,
Ibáñez defiende que su partido
“está abierto a gobernar con todo
aquel que mire por el interés del
pueblo de Nàquera”.
Por su parte, el portavoz socialista ha garantizado que a partir
de ahora el PSPV “ejercerá una
oposición responsable y vigilará
para que en la gestión del Gobierno prime el interés de las vecinos de nuestro municipio”.



La imatge pelegrina de la Verge dels Desemparats ha visitat
els carrers de Nàquera després
de més de 10 anys des de l’última trobada amb els naquerans.
A petició de la Parròquia Nostra
Senyora de l’Encarnació, i després de la sol·licitud dels Clavaris de Sant Francesc 2017, la
imatge fou rebuda el dissabte 9
de setembre en l’entrada del
municipi, a l’altura de ‘El Pi’.
Des d’allí, fou portada en cercavila pels propis Clavaris fins a
la Parròquia d’acompanyats per
la Societat Musical Santa Cecilia i pels centenars de veïns i visitants disposats a custodiar-la.
A la seua arribada a la plaça de
l’Església, el Grup de Rondalla i
Danses La Calderona li va oferir
una dansà en el seu honor per a
festejar la seua arribada en
aquesta quarta visita oficial a la
localitat de Camp de Túria.
La mateixa nit i en el mateix
punt tingué lloc el rés de la Corona Franciscana davant la
imatge de la Mare de Déu. En fi-

nalitzar el sopar, els Clavaris
van oferir als assistents mistela i
‘coca’ acompanyades pel ‘cant
d’albaes’ que sonaren al so del
tabal i la ‘dolçaina’.
La jornada del diumenge, la
imatge de la Verge fou portada
en cercavila des de la parròquia
pels principals carrers de la localitat, en un recorregut en el
qual visità la residència de la
tercera edat i que finalitzà en la
coberta de la Plaça de l’Ajuntament.
Al migdia se celebrà una missa de campanya en el mateix
emplaçament després de la qual
els devots pogueren besar una
medalla amb el relleu de la Verge..
Finalment, la pelegrina fou
portada de nou al temple parroquial des d’on va tornar a la Basílica en el vehicle oficial.
La imatge de la Verge dels
Desemparats tornarà a Camp de
Túria aquest mateix mes de setembre, ja que està previst que
visite Riba-roja de Túria.

'%&$& (&( (! '('"!( '(&(%'"%('$!%(' ('#(! $'



&' &



Los vecinos de Nàquera alertaron a la Policía Local de los gritos de un hombre de 40 años que sufrió un accidente en la zona Alto del Pinar tras resbalar y caer seis metros entre rocas con una posible
fractura de fémur. En el rescate participaron además bomberos, la brigada de Divalterra y el SAMU.

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
22 horas. Cena popular a cargo de
las Fallas de la población.
23 horas. Festival de Playbacks de la
Junta Local Fallera en la plaza del
Ayuntamiento.
SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE
XXXII EDICIÓN DEL FESTIVAL DE
BANDAS
22:30 horas. Concierto en la plaza

de la Iglesia a cargo de la SM Santa
Cecilia.

22:30 horas. Monólogo en el Salón
de Actos del Ayuntamiento.

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
20 horas. Nit d’Albaes.

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE
VII EDICIÓ DIA DEL MOSCATELL
11 horas. Pasacalle desde el Ayuntamiento hasta Nàquera Hills.

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE
GRAN CABALGATA DE FIESTAS
18:30 horas. Salida desde plaza del
Ayuntamiento.
20-22 horas. Discomóvil infantil en
la plaza del Ayuntamiento.
24 horas. Discomóvil en la plaza
Jaume I.

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE
18 horas. Entrà de la Murta, desde
Naquera Hills.
22 horas. Cena Popular en la calle 9
de octubre.
23 horas. Gran espectáculo Musical
en la calle 9 de octubre de la población.

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE
NOCHE DE HUMOR CON ÓSCAR
TRAMOYERES
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REDACCIÓ| Los municipios de la comarca de Camp de
Túria han sido protagonistas de
la Vuelta Ciclista a España 2017
que ha coronado como vencedor absoluto al corredor británico Chris Froome y que ha
servido de despedida al campeón español Alberto Contador
en su retirada definitiva como
profesional.
Los numerosos aficionados
al ciclismo de la comarca han
podido ver de cerca el paso de
los corredores a lo largo de dos
etapas que han discurrido por
Gátova, Olocau, Marines, Nàquera, Serra, Domeño, Casinos
y Llíria.
La capital edetana fue punto
de partida de la séptima etapa
el pasado 25 de agosto con una
salida neutralizada por el casco
urbano que permitió mostrar el
patrimonio histórico de Llíria,
como las Termas Romanas de
Mura.
El presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y el director de la ronda
ciclista, Javier Guillén, estuvieron presentes en la capital de
Camp de Túria y coincidieron
en que Valencia y la Vuelta estarán unidas siempre que el
trazado lo permita. “Aún nos
quedan muchas cosas por mostrar al mundo juntos”, aseguraron minutos antes de la salida
de los integrantes del pelotón
desde la ciudad edetana.
Los responsables de la carrera tienen muy claro el potencial
del evento para vertebrar el territorio, cuidando mucho el escaparate turístico en que se
convierte cada una de las etapas de un grandísimo espectáculo deportivo. A la Diputación

de Rodríguez le convencen las
dos vertientes de la Vuelta: el
retorno económico para los
municipios y esas imágenes de
los encantos de las comarcas
valencianas que llegan a 300

millones de espectadores; y el
fomento de hábitos saludables
y los valores del esfuerzo y el
trabajo en equipo que destila el
pelotón durantes las tres semanas que ha durado la ronda.

Miles de personas han refrendado ese atractivo de la carrera y han evidenciado la pasión de los valencianos por el
ciclismo. Esta respuesta masiva se ha podido comprobar en
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Paco ha visto cumplido su
sueño de poder disfrutar de
la Vuelta Ciclista a España en
su pueblo, en Llíria. Nació
hace 85 años, coincidiendo
con la creación de la peña ciclista Pedal, la decana en tierras valencianas y una de las
más antiguas del país.
Agradece a la Diputación
de Valencia su apuesta por el
ciclismo y por traer la carrera
a la provincia de Valencia, lo
que le ha permitido conocer
de cerca el ‘gran circo’ de la
Vuelta Ciclista a España.
Francisco Igual se proclamó campeón de España de
ciclismo y compartió pelotón,
entre otros, con leyendas de
este deporte como Federico

Martín Bahamontes o Salvador Botella, que obtuvo los
grandes éxitos de su carrera
en el Giro de Italia.
Paco practicó el ciclismo de
élite en un tiempo muy distinto al actual, donde, tal y
como recuerda,“no podíamos
con unas bicicletas que eran
muy pesadas y con terrenos
muy duros que nada tienen
que ver con las carreteras actuales”.
Como el resto de integrantes de la peña Pedal de Llíria,
cuyo local en la capital edetana está repleto de recuerdos
de casi un siglo del mejor ciclismode nuestro país, no
quisieron pasar la oportunidad de acompañar la salida

de la séptima etapa de la
Vuelta desde Llíria, desde
una avenida Plà de l’Arc que
nunca había amanecido con
semejante transcurrir de ciclistas y aficionados. Miles de
personas dando vida a la
gran fiesta del ciclismo.
En Llíria, como en la jornada anterior en Sagunto, se vivió la gran fiesta de un deporte exigente y espectacular,
con muchísima afición en
una tierra en que sólo el fútbol le supera en licencias federativas
La Diputación ha cumplido
con esta cita el sueño de Paco
y de muchos aficionados que
durante décadas han seguido
la Vuelta Ciclista a España.

la meta ubicada en el Paseo
Marítimo de Sagunto o la fan
zone junto a la salida en Llíria,
pero también en el paso por cada uno de los municipios del
Camp de Turia y Los Serranos y
en esos puertos de montaña
que son cimas sagradas para
los aficionados de la tierra y
que con los ataques de Contador a Froome han pasado a ser
patrimonio de la comunidad ciclista de 180 países.
Puertos de montaña con
rampas endiabladas, patrimonio natural e histórico y playas
de primera calidad que ha captado el helicóptero que este año
se ha encargado de mostrar a
los telespectadores la otra cara
de la carrera, la de las singularidades y atractivos del territorio que atraviesa la caravana ciclista.
Una caravana que discurre
por carreteras que, en el caso
de las valencianas, han recibido los elogios de los comentaristas y expertos de un deporte
en el que el firme es la principal garantía de seguridad.
Estas son algunas de las razones por las que la Diputación
de Valencia considera la Vuelta
Ciclista España uno más de los
atractivos turísticos de la provincia y seguirá apostando por
acercar la carrera a las comarcas valencianas siempre que el
itinerario trazado por los organizadores lo permita.
La sintonía de los responsables de la corporación provincial con los organizadores del
evento es perfecta. En palabras
de Javier Guillén, director de la
empresa Unipublic, “la Vuelta
necesita a la Comunidad Valenciana”.
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La Pobla de Vallbona rebatejarà els carrers franquistes 42 anys després de liquidada la dictadura i una dècada després de
l'aprovació de la llei de Memòria Històri-

ca. Els veïns s'encarregaran d'escollir els
noms que substituiran a José Antonio Primo de Rivera, Jesús Posada Cacho, Ángel
de l'Alcàsser i Plaça dels Màrtirs.

P.G. | Per a cadascuna d'aquests carrers l'Ajuntament de
la Pobla ha presentat dues propostes atenent a la seua denominació històrica. Així per a
substituir el rètol que recorda el
fundador de la Falange, els
veïns podran triar entre carrer
de les Eres o carrer del Calvari.
Per a rebatejar el carrer Ángel
de l'Alcàsser s'optarà per carrer
Curt, nom que ha tingut aquest
carrer fins els anys 40 i encara
és manté viu oralment entre els
veïns., o pel nom d'Isabel de Villena, primera escriptora en vaRòtul del carrer José Antonio en la Pobla de Vallbona.
lencià al segle d’Or.
A més d'aquests noms escoL'alcalde de la Pobla de VallEl carrer Jesús Posada Cacho
passarà a nomenar-se Comtes- llits pel consistori, els veïns bona, Josep Vicent Garcia, ha
sa Maria de Lluna, senyora de la també podran presentar altres valorat que amb aquest canvi de
Pobla des de l’poinici del segle propostes d'acord amb l'orde- denominació el municipi “comXIV, o Jesús Martí Corretja, nança de denominació i retola- plirà amb la llei de Memòria
músic lligat a les corporacions ció de vies públiques i el no- Històrica encara que siga amb
musicals de la Pobla i Nàquera. menclàtor que inclou 475 noms 10 anys de retard”. “És necessaLa Plaça dels Màrtirs serà re- aprovat en el ple del passat mes ri que els carrers del municipi
deixen de rendir honor a les
batejada com la plaça de la Cis- d'agost.
La votació es podrà fer a tra- persones vinculades a la dictaterna, en referència a la cisterna
on s’erigeix el parc que la sote- vés de la pàgina web municipal i dura franquista, una petició que
rra, o Plaza Martí El Jove, pri- de manera presencial a l'Ajun- des de fa anys estaven reclamer senyor de la Pobla des del tament entre els dies 11 i 18 de mant els veïns sense ser escolsetembre.
tats”.
1406 a 1430.

El parque municipal Benjamín March Civera albergará del
15 al 17 de septiembre uno de los
acontecimientos más multitudinarios de la Pobla de Vallbona.
La Fira del Comerç, organizada
por la Associació de Comerciants con el Ayuntamiento,
cumple diez años con varias novedades en su programación.
Este año se celebrará la primera concentración de coches
clásicos que se expondrán en la
cubierta del Mercado y recorrerán las principales calles del
municipio.
En esta décima edición se repetirá la caminata solidaria para
perros. El evento contará con
una zona de adopción de animales.
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La reina Letizia escuchó atentamente en el Palacio de la Zarzuela a Carlos Ledó, director general de
la empresa de la Pobla de Vallbona con filiales en México, Turquía, Argelia y EE UU, quien explicó la
innovadora tecnología natural que permite el cultivo de frutas y hortalizas sin residuos químicos.

DIVENDRES 15 A 17 DE SETEMBRE
X Fira del Comerç. Parc Municipal
Benjamín March Civera.
DISSABTE 16 DE SETEMBRE
17 a 20 hores. Taller de Tatuatges de
Henna a la Fira del Comerç. Llar Jove
de la Pobla de Vallbona.
19 hores. Inauguració de l’exposició
fotogràfica ‘Carrers i altres 2017’. Sala
d’exposicions de la Casa de la Cultura.
20 hores. Proclamació de Falleres Majors i Corts d’Honor 2018. Saló d’actes
del Centre Social.
DIVENDRES 22 DE SETEMBRE
18 a 19 hores. Classe de Sambafitness.
Llar Jove.
DIVENDRES 22 DE SETEMBRE
19:30 hores. Presentació campanya
“El teu comerç en valencià”. Sala d’exposicions de la Casa de la Cultura.

En la clausura de la feria se
entregarán los premios de la
décimotercera edición de Ruta
de la Tapa que se ha celebrado
los días 31 de agosto y 7 y 14 de
septiembre con la participación
de seis establecimientos.
La muestra de comercios y
productos locales, en la que habrá 23 expositores de empresas
de la localidad, del Ayuntamiento de la Pobla y de la Mancomunitat Camp de Túiria, se completará con un amplio programa
de actividades paralelas como
exhibiciones y clases abiertas
para la práctica deportiva y una
zona creativa destinada a los
más pequeños.
En la inauguración se cocinará una tortilla gigante.

21:30 hores. Sopar solidari de l’ONG
‘Juntos con Senegal’. La Casa Gran.

El ple de l’Ajuntament de la
Pobla de Vallbona ha aprovat
bonificar els impostos dels vehicles menys contaminants que
pot arribar al 75 per cent en funció del volum de les emissions
per a incentivar així l’ús dels vehicles elèctrics, electro-solars,
d’hidrogen i aire comprimit sense emissions.
La nova ordenança preveu
també una bonificació als vehicles amb ús de biogàs i híbrids
amb carburants combinats entre electricitat i gasolina, gasoil,
gas o gas natural.

DIJOUS 28 DE SETEMBRE
18 a 20:30 hores. Xarrada: Hàbits
d’estudi. Llar Jove.

DISSABTE 23 DE SETEMBRE
19:30 hores. Presentació de les Festeres de la Mare de Déu del Rosari 3a Caseta. Auditori de la Casa de la Cultura.
22:30 a 2 hores. La Llar Jove Obri de
Nit. Llar Jove.

DIVENDRES 29 DE SETEMBRE
18 a 19 hores. Classe de Cubbá. Llar
Jove.
21:30 hores. III Sopar Estellés. La
Casa Gran.

DIUMENGE 24 DE SETEMBRE
8 a 14 hores. Excursió de senderisme:
Senders de Gàtova.
9:30 a 11:30 hores. XVII Festa de la
Bicicleta. Mercat municipal de la Pobla
de Vallbona.

DISSABTE 30 DE SETEMBRE
18:30 hores. Teatre familiar: ‘Yayos’.
Auditori de la Casa Gran. Preu 3€ (5€
xiquet +adult). Entrada gratuïta per als
xiquets i les xiquetes que vinguen
acompanyats pels seus iaios.

DILLUNS 25 I 26 DE SETEMBRE
17 a 20 hores. Taller de Grafitis. Llar
Jove.
DIMECRES 27 DE SETEMBRE
18:30 hores. Café Tertúlia: ‘Parlem
d’igualtat’. La Casa Gran.

CALENDARI
FALLER
DISSABTE 9 DE SETEMBRE
20 hores. Acomiadament de les Falleres Majors i les seues corts d’honor de
l’exercici 2016-2017 a la Casa Gran.

La bonificació es farà en funció dels cavalls fiscals del vehicle. De 8 a 12 cavalls fiscals es
bonifica un 75%, fins a 16 cavalls
la subvenció és del 50% i fins a
20 cavalls és del 25%.
El regidor de Medi Ambient,
Javier Descalzo, ha afirmat que
l’objectiu és “reduir un 40% les
emissions de CO2 abans de
2030 tal com preveu el Pacte
Europeu d’Alcaldies pel Canvi
Climàtic subscrit per l’Ajuntament” i per aconseguir-ho “cal
prendre iniciatives com les que
aquest govern està aprovant”.

DIUMENGE 10 DE SETEMBRE
16:30 hores. Campionat de Birles Infantil al Parc Municipal Benjamín
March Civera.
DISSABTE 16 DE SETEMBRE
20 hores. Proclamació de Junta Local
Fallera, de les seues corts d’honor i les
falleres majors al Centre Social.
DIUMENGE 17 DE SETEMBRE
16:30 hores. Campionat de Birles
Adult al Parc Municipal Benjamín
March Civera.
DIUMENGE 24 DE SETEMBRE
16:30 hores. Campionat de Birles
Adult al Parc Municipal Benjamín
March Civera.
DISSABTE 30 DE SETEMBRE
1a fase del Campionat de Parxís a les
16.30 h al Centre Social. Proclamació
Falla Cervantes.
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REDACCIÓ | La Pobla de
Vallbona ha recuperat l’històric
estadi Salvador Martí amb una
inversió de 425.000 euros en la
construcció del camp de futbol
que acollirà els partits del primer equip del l’Atlètic Vallbonense que va deixar l’antic camp
fa deu anys per a traslladar-se
de manera provisional als
camps d’entrenament.

L’obra ha consistit en l’estabilització del sòl, construcció d’un
terreny de joc de gespa artificial,
la col·locació d’enllumenat i la
instal·lació d’un marcador electrònic. El nou camp de futbol està homologat per a acollir partits oficials de caràcter nacional.
La construcció del camp de
futbol forma part de la primera
fase de construcció de la Ciutat

Esportiva de la Pobla dins de l’acord del govern que formen
Compromís, PSPV, CUPO i EU.
L’alcalde, Josep Vicent Garcia,
ha destacat que amb aquest projecte es vol “revitalitzar un espai
que per falta d’inversions havia
quedat abandonat i havia deixat
de ser un punt de referència per
als veïns. Volem que la Ciutat
Esportiva i el camp de futbol si-

guen el pol d’atracció dels esportistes del municipi”.
A la inauguració del camp
van assistir familiars de Salvador Martí, fundador de l’Atlètic
Vallbonense, l’exfutbolista Pep
Balaguer i Suso Garcia Pitarch.

La treta d’honor del partit la va
realitzar el besnét de Salvador
Martí. El partit inaugural va córrer a càrrec del primer equip
del Vallbonense que va disputar
un triangular contra dos combinats de jugadors veterans.

.
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L'Ajuntament de Bétera engegarà abans cions van des de pavimentacions de vials,
que acabe l'any un total de 23 obres en les fins a enllumenat, passant per plaques sourbanitzacions i el casc urbà amb una in- lars en edificis públics, l’abastiment d’aigua
versió de 2,7 milions d'euros. Les actua- potable i solució al problema de nitrats.
REDACCIÓ| Amb les darre- (370.000 euros); la pavimenta- nària a la urbanització Lloma del
res modificacions de crèdit apro- ció del vial principal de Mas Ca- Mas (30.000 euros), de Montevades en el ple d’agost i amb el marena (120.000 euros); la re- sano (60.000 euros) i de La Mapla d’Inversions Financerament modelació del col·lector del sia (6.000 euros).
Sostenibles, l’Ajuntament de Bé- carrer Poqueta Nit (100.000 euLa llarga llista d’actuacions intera pretén començar enguany ros); el projecte d’evacuació de clou els projectes del parcs in23 actuacions a tot el terme mu- remodelació de la depuradora de fantils als carrers Joanot Martonicipal que van des de pavimen- Vall de Flors (100.000 euros); i rell, Sant Isidre, El Romeral, en
tacions de vials, fins a l’enllume- els projecte d’evacuació d’aigües Vall de Flors i en Mas Camarena
nat, passant per plaques solars pluvials urbanització Torre En amb una inversió de 180.000
en edificis públics, l’abastiment Conill (100.000 euros), del ca- euros
d’aigua potable i solució al pro- rrer Mussol (100.000 euros) i de
Altres projectes són la paviblema de nitrats i més parcs in- la urbanització La Masia mentació de camins veïnals
fantils. També es contempla la (40.000 euros).
(100.000 euros); la reparació de
reparació de la coberta del CasEn matèria d’aigua potable es la coberta i habilitació de la zona
tell o diferents sistemes d’eva- farà la reposició del centre de d’accés al Castell (50.000 euros);
cuació d’aigües pluvials.
transformació i instal·lació d’ele- la reforma de les plantes baixes,
L’alcaldessa de Bétera, Cristi- ments de control i actuació en les primera i segona de l’edifici muna Alemany ha agraït el treball instal·lacions de bombeig i xarxa nicipal del r-1 per a ús docent
que estan realitzant els tècnics de distribució de l’abastiment (301.332 euros), la millora de
per a redactar els projectes i ha d’aigua potable municipal l’accessibilitat en l’edifici La Penrecordat que un 44% de les in- (150.000 euros) i el projecte d’a- ya (50.000 euros); la rehabilitaversions es duran a terme a les bastiment domiciliari d’aigua ció de la barraca (40.000 euros)
urbanitzacions de Bétera.
potable per a solucionar el pro- i la renovació de la instal·lació
Dins de les inversions finance- blema del nitrats amb una inver- d’aire condicionat de la segona
rament sostenibles s’executarà el sió de 750.000 euros.
planta edifici Gascón Sirera, amb
projecte de renovació de l’entraRespect a l’enllumenat públic un cost de 35.000 euros, entre
da de Bétera per Godella es renovaran els equips de llumi- altres.
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Finalment fou a la primera. Les bolletes d'elecció de les obreres de les Alfàbegues2018 es lliuraren
amb èxit. A les 13,30 hores del 22 d’agost ja es coneixien els noms després d'un llarg cercavila per a visitar les cases de Júlia Garrido i Mireia Picher (Fadrines) i María José Ruíz i Cristina Bovi (Casades).

DIVENDRES 15 DE SETEMBRE
19:30 hores. Trobada de Folklore
2017. Exhibició de danses amb la
participació del Grup de Balls de la
Falla Gran Via de l’Est.
DISSABTE 16 DE SETEMBRE
17 hores. Trobada de Folklore 2017.
Taller de dolçaines greus, a càrrec de
Ramon Asensi.
19 hores. Trobada de Folklore 2017.
Passacarrers amb la participació del
Grup de Danses Falla Gran Via de
l’Est i del Grup de Danses Pensat i
Fet.
20 hores. Trobada de Folklore
2017. Dansà popular.
23 hores. Trobada de Folklore
2017. Cant Valencià ‘justa poètica’, a
càrrec de l’Associació d’Estudis del
Cant Valencià.

DIUMENGE 17 DE SETEMBRE
11:30 hores. Trobada de Folklore
2017. Taller de luthiers de corda
premuda. A càrrec d’Asier de Benito.
19 hores. Trobada de Folklore 2017.
Exhibició de pols i pua. Auditori Casa
de la Cultura.
DIVENDRES 22 DE SETEMBRE
18 a 20:30 hores. Inauguració de
l’exposició ‘5 anys de pintura: Paco
Farinós’. Fins el 6 d’octubre. Antic
Ajuntament.
DISSABTE 23 DE SETEMBRE
19 hores. II Mostra Infantil de
Música i Cultura Tradicional.
Auditori de la Casa de la Cultura.
Organitzada per l’Escola de Danses
de l’Associació Cultural l’Aljama, en
aquesta ocasió comptarà amb la
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La Junta Local del Càncer de
Bétera ha organitzat, amb la
col·laboració de l'Ajuntament de
Bétera, la marxa solidària ‘Runcancer’ per a recaptar fons amb
els quals lluitar contra el càncer
el passat 10 de setembre.
Amb una inscripció de 3 euros
la carrera, dins del ‘Circuito
Provincial de AECC Valencia
contra el cáncer’ va recaptar
més de 2.000 euros. En total, la
xifra va ser de 2.227 euros que
es destinaran íntegrament a la
lluita contra aquesta malaltia.
Es tracta d'una marxa, que no
carrera, apta per a tots els pú-

blics. Els inscrits van recórrer 5
quilòmetres per una ruta amb
inici i arribada a l'Albereda.
L’acte solidari comptà amb la
presencia de l’alcaldessa de la
localitat de Camp de Túria, Cristina Alemany, i d’altres membres de la corporació local.
Per altra banda, el 4 de setembre, l’edifici Casa Nebot va
rebre la visita d’una Unitat Mòbil amb la Campanya Solar en
què els veïns que s’acostaren
van poder revisar taques, pigues
i similars relacionades amb l'exposició al sol per tal de previndre el càncer de pell.

(4<68:-;86:6<;-85+;<947<-89770-57657
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El ple de l'Ajuntament de Bétera ha donat via lliure als pressupostos per al 2018 en sessió
extraordinària celebrada el passat mes d’agost després de resoldre les al·legacions que s'han
presentat per part del PP.
L'aprovació definitiva ha sigut
possible amb el vot de qualitat
de l'alcaldessa, Cristina Alemany, (Compromís) i l'abstenció de la regidora de Ciudadanos.
La resta de grups polítics amb
representació al consistori beterà, Partit Popular, Mas Camarena-Cube i el regidor no adscrit,
Pedro Gallén, han votat en contra dels comptes.
El regidor popular Manu Pérez fou l'encarregat de qüestio-

participació de ‘l’Escola del grup de
Danses de Pedreguer’ i el ‘Grup de
Danses Morro Falquí del Poble Nou
de Benitaxell.
DIVENDRES 29 D’OCTUBRE
23:30 hores. 2n Cicle Comarcal de
Música Ovidi Montllor, Fent
Comarca: ‘Smoking Souls’. Coves de
Mallorca. Accés lliure.
DISSABTE 30 DE SETEMBRE
19 hores. Intercanvi coral. Centre
Artístic Musical de Bétera. Auditori
de la Casa de la Cultura.
DIUMENGE 1 D’OCTUBRE
18 hores. Cantajocs. Auditori de la
Casa de la Cultura. Preu de les
entrades: Pati butaques: 8€,
Anfiteatre: 6€.

nar alguns aspectes dels pressupostos i reclamà la inclusió d'una partida social per a les borses
de pròtesis dentals i ulleres i un
fons de contingència per si sorgeix qualsevol imprevist econòmic no pressupostat.
El portaveu de Mas Camarena-Cube, per la seua banda, carregà contra l'acord de l'equip
de Govern (Compromís, PSPVPSOE i Asamblea Bétera Ciudadana) i Ciudadanos. La regidora
de Cs i el tripartit signaren “L’acord per a la millora del poble
de Bétera”que recull deu mesures per a portar endavant.
El consistori comptarà enguany amb uns pressupostos
municipals de més de 19 milions
d'euros.
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La Policía Local de Riba-roja de Túria reservará el 30 por ciento de las plazas de futuras oposiciones a las mujeres con el objetivo de alcanzar en los próximos años
REDACCIÓ | El pleno del
Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria ha aprobado el nuevo reglamento de la Policía Local para regular la actuación, organización y funcionamiento por el
que se regirán los miembros de
este cuerpo de seguridad con los
votos del equipo de Gobierno,
Ciudadanos y Riba-roja Pot y la
abstención del PP.
Entre las novedades, el reglamento reserva el 30% para las
mujeres en las convocatorias de
la escala básica que quieran acceder a un puesto de agente para alcanzar una composición
equilibrada en la plantilla de la
Policía Local entre hombres y
mujeres con el objetivo de que
en un futuro se llegue hasta un
40% la proporción entre ambos
sexos en el cuerpo municipal.
La Policía Local se estructurará en seis unidades de trabajo:
la administrativa encargada de

101 

una plantilla equilibrada entre hombres y
mujeres. El pleno municipal ha dado luz
verde al nuevo reglamento con la abstención de los concejales del Partido Popular.

Agente de la Policía Local de servicio en Riba-roja de Túria.

la gestión interna del cuerpo;
Medio Ambiente que se encargará de la custodia e inspección
de los recursos naturales y los
bienes que componen el patrimonio histórico y artístico; Proximidad con especial atención a
las relaciones con las entidades
vecinales para conocer sus demandas y necesidades; Áreas
Industriales sobre la planifica-

ción, desarrollo, el seguimiento
y la vigilancia en los polígono.
La unidad de Patrulla se encargará de la seguridad ciudadana, la regulación del tráfico,
infracciones, atestados, medición de ruidos y cooperación
con otros cuerpos de seguridad
del Estado y, por úlrimo, el grupo dedicado a las actuaciones en
violencia de género y menores.
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El casc antic de Riba-roja de Túria ha sigut l'escenari de la Gran Festa del Dux amb un mercat visigot, tallers, showcookings de plats típics del segle VII, representacions dramatitzades, danses i música de l'època i amb la presència dels senyors de Pla de Nadal, Tebdemir i la seua esposa Teodora.

     

DOMINGO 1 DE OCTUBRE
18:30 horas. Danza Familiar "Estrellados". Compañía
de Fernando Hurtado.
JUEVES 12 DE OCTUBRE
Circo: "El Tren". Circo Gran Fele.
DOMINGO 20 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE
"XXV Setmana del Cinema".

considerem poguera ser delictiu. La nostra actitud sempre va
a seguir sent implacable contra
qualsevol indici de corrupció,
vinga d’on vinga”.
L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestat
per la seua banda que no ha rebut cap notificació, però ha
avançat que “aniré encantat a
declarar” i ha defensat que “s'ha
fet tot des de la legalitat”.
Els fets als quals fa referència
la denúncia de l’oposició van tenir lloc a l'estiu de 2016 quan va
finalitzar el contracte de principi de legislatura a l'advocat Álvaro Aleixandre per a assessorar
jurídicament a l'equip de govern
i es va convocar un concurs al
qual es van presentar un total de
tres ofertes. Una era la de l'anterior prestatari del servei i les
altres dos, que segons afirmen
els denunciants “presumptament van actuar com a comparsa”, ja que segons les proves
presentades per Podemos mitjançant un informe cal·ligràfic
pericial “ni tan sols van signar
les instàncies, sinó que va ser el
propi Álvaro Aleixandre, que dimití després de la denúncia, qui
ho va fer”.
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I CONCURSO DE CORTOS "FES-T UN FILM".
Inscripciones del 15 al 29 de septiembre. Bases Web
del Ajuntament de Riba-roja y Tablón de anuncios del
Ajuntament de Riba-roja.

La Fiscalia ha remés al jutjat
de Llíria les diligències de recerca penal incoades després de la
denúncia de Podemos pel contracte dels serveis jurídics de
l'Ajuntament de Riba-roja perquè s'òbriguen diligències prèvies i es prenga declaració en
qualitat d'investigat a l'alcalde
del PSPV, Robert Raga, i als advocats que van participar en el
concurs, Álvaro Aleixandre, Sergio Belenguer i Gonzalo García.
A més se sol·licita la pericial
cal·ligràfica de les instàncies
presentades i les que consideren
derivades d'aquestes.
El Fiscal Cap de la província
de València, segons s'arreplega
en el decret, entén que els fets
denunciats pels edils de l'oposició “podrien ser constitutius
d'un delicte de prevaricació i de
fraus i exaccions il·legals en haver-hi indicis suficients d'un
concert previ entre les empreses
proposades i l'alcaldia per a
aconseguir l'adjudicació a l'antic prestatari del servei”.
Des del grup municipal Ribaroja-Pot defensen que “és la
nostra responsabilitat com a regidors el posar en comunicació
de la Justícia qualsevol fet que

L'Ajuntament de Riba-roja de
Túria ha repartit abans de l'inici del nou curs escolar 107.550
euros a la campanya Col.le xec
en forma d'ajudes per als escolars que estiguen empadronats i
escolaritzats en el municipi i que
cursaran des d'Infantil fins a
quart de l'ESO.
Enguany el pressupost assignat a aquestes beques s'ha incrementat 3.000 euros. A més,
el govern municipal destinarà
23.845 euros a ajudes per a llibres de text i 95.000 euros a
menjador escolar.

Els objectius d'aquesta campanya són tant facilitar als estudiants l'accés a material necessari per a l'inici del curs escolar
com impulsar el xicotet comerç
del municipi.
Els becats disposen d'un xec
per valor de 50 euros que poden
canviar en els 23 comerços de
Riba-roja de Túria que participen en aquest curs en la iniciativa de l’ajuntament per a material escolar com a roba, calçat,
material esportiu, uniformes,
motxilles, llibres, mobiliari escolar o equips informàtics.

DOMINGO 29 DE OCTUBRE
Teatro: "La autora de las Meninas" con la participación
de Carmen Machi.
MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE
Música Mara Aranda presenta el àlbum "Mare vostrum".
VIERNES 10 DE NOVIEMBRE
Música/Ópera. Dei Furbi presentan "Trilogia Mozar".
DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE
"La velocidad del otoño" con Lola Herrera y Juanjo Artero.

 

 





  


 

Quan es compleixen els dos primers anys
de gestió al capdavant de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria, Robert Raga fa una
anàlisi exhaustiva i acurada de la feina feAl llarg dels dos anys de
gestió, què és allò que més l'ha sorprès del funcionament intern de l'ajuntament?
La dificultat, però alhora també una garantia jurídica, que suposa dur a terme inversions en
obres per al poble. És molt costós. Pel que fa a la part econòmica, tindre 8 milions en euros al
banc i cap deute i, no obstant, no
poder fer millores en serveis als
nostres veïns, en neteja, enllumenat, jardineria, seguretat ciutadana...
Dos anys després, mire
enrere i pense de què se'n
penedeix? Què n'hauria fet
de diferent?
Potser, les inversions més importants haver-les començat només entrar-hi. Com per exemple,
el talús del centre de salut, un
problema d'anys heretat, l'obra
de la Botaia adreçat per a albergar-hi la biblioteca, l'EPA i Serveis Socials, entre d'altres. Són
obres que el Partit Popular les
hauria d'haver fet i, en canvi, no
les va escometre.
Amb un deute zero a l'ajuntament, com els afecta
l'anomenada llei Montoro
d'estabilitat pressupostària
en el seu dia a dia?
En primer lloc, nosaltres hem
fet els deures, hem pagat els 3
milions que teníem de deute heretat, hem liquidat els préstecs
bancària, hem venut patrimoni
per a revitalitzar el sector industrial, hem aconseguit més ingressos per IBI fruit d'eixa reactivació, hem ingressat en 2016 un
total de 26 milions i n'hem gastat
24, és a dir, un superàvit de 2 milions i escaig, i, en canvi, si disposàrem d'eixos diners per fer-hi
ampliació de plantilla i més serveis municipals seria molt bo per
a Riba-roja. Incomprensiblement, Montoro no ens deixa tot i
que hem demostrat una gestió
excel·lent, la qual cosa suposa estrangular l'economia del poble.
En el PAI de Porxinos
anul·lat pel Suprem, què
hauria fet de diferent respecte del projecte original?
D'entrada, s'hauria d'haver
parlat amb tots els grups polítics,
agents socials o entitats, amb la
màxima transparència. El PP no

ta i alhora repassa els projectes heretats
de l'anterior govern i que ara, segons comenta, s'han redreçat amb molt esforç i
dedicació.

va consensuar res de res i ens en
vam assabentar de tot a la premsa. També s'hauria d'haver controlat millor als dirigents del València perquè s'ha demostrat que
sols pretenien una estafa per al
poble, amb ganes de traure'n diners. A més, no volien vindre
perquè alhora volien anar a Nàquera. Tot sense oblidar que Porxinos és un lloc d'indubtable valor ecològic perquè es podria
haver fet, perfectament, a la zona
de Carassols, al costat del by-pass
on no hi ha impacte.
Com es gestiona un govern
de coalició amb Compromís
i Esquerra Unida i alhora en
minoria al plenari?
Estar en minoria no és fàcil però alhora és apassionant per la
cultura del pacte que hem de fer
cada dia. És la primera legislatura que cal pactar-ho tot, som el
primer govern en minoria i això
suposar un esforç per arribar a
acords. Tot i això, ixa política del
pacte ens enfortix i amb la qual
aprenem dia a dia. Férem un debat del municipi per primera ve-

pels vint anys de governs de desficacis i nyaps i, per això, sols
pensen a enderrocar el govern
municipal. La gent posarà a cadascú al seu lloc.
Creu que acabarà la legislatura en minoria o farà un
pacte estable amb Ciudadanos o Riba-roja Pot?
Els hem proposat als dos que
entren a formar-ne part. Riba-roja Pot no volgué per qüestions
personalistes i internes mentre
que Ciudadanos s'hi va negar per
desig de les cúpules autonòmiques i nacional. No obstant, els
seus dirigents locals són sensats
i coherents, conscients del bloqueig que practiquen el Partit
Popular i Riba-roja Pot.
Per primera vegada han
acollit unes jornades d'economia circular. Com és
d'important canviar els hàbits dels ciutadans en les noves formes de producció
econòmica davant ixe canvi
climàtic?
És cabdal per afrontar els reptes del futur. Per això, ens hi hem

“ ”
Hem fet tots els nostres deures,
i hem pagat els préstecs banc
bancaris
ris
heretats, hem deixat el deute
eute
a zero i un Ajuntament sanejat
nej
e

gada i de 174 propostes del govern en vàrem aprovar 170, la
qual cosa significa que més del
90% d'allò que hi portem té el suport suficient. Per això, el pacte i
el consens són dos ingredients
molt importants.
Quina opinió en té dels
partits de l'oposició?
Fan la seua funció, sobretot
Ciudadanos, amb les seues ganes
d'aportar-hi propostes i esmenar
allò que considera respecte de la
feina del govern. En canvi, el PP i
Riba-roja Pot estan en un altra línia, especialment Riba-roja Pot
que ha perdut una gran oportunitat per formar-ne part del govern com sí ocorre a Manises. Els
hi hem proposat diverses vegades però estan entestat a negars'hi. El PP té un llast important

d'implicar tots: administracions,
teixit empresarial i ciutadania.
Tot allò que fem cal adaptar-ho
als nous temps. Si no canviem els
hàbits de producció, consum i
reutilització ho passarem malament. Estem contents que a Europa ens han recolzat el projecte
per impulsar noves formes de
producció adients al medi ambient.
Quins projectes té pendents i encara no han pogut
afrontar?
Un molt important és l'arribada del metro soterrat al mig del
poble que el PP va prometre però
va incomplir com ens té acostumats. Hem d'apostar per un
aprofundiment de les infraestructures i carreteres, amb les
connexions amb el by-pass, una

ampliació de la carretera a Loriguilla, la millora de la carretera
amb la Pobla de Vallbona i, finalment, reivindicar una carretera
directa a l'interior a Ademús, que
fa anys hauria de ser una realitat.
Les comunicacions són un signe
de progrés però també de vertebració social i econòmica. D'altra
banda, no hem d'oblidar els programes i els plans que hem posat
en marxa per reduir l'atur a nivells més acceptable, sense oblidar els nous que crearem.
Transcorreguts dos anys
de legislatura, en quins àmbits van a centrar més els
seus esforços el que resta de
mandat?
És molt important fer projectes
com el talús del centre de salut, la
Botaia, l'entorn de l'ambulatori, i
a més defensar les ja consolidades com el cas del projecte EcoRiba, Vitae, Crea't o Ribactiva, els
eixos fonamentals del programa
de govern signats pels tres partits. Tot amb un afany per fer un
poble més habitable urbanísticament i sostenible des del vessant
mediambiental.
A Riba-roja hi ha nombrosos masos històrics, què en
faran a patir d'ara una volta
s'ha aprovat la seua protecció com a béns de rellevància local?
De moment, eixa protecció
n'impedeix qualsevol temptació
destructora. Pel que fa a les de titularitat privada, instarem els
propietaris perquè les restauren
mentre que aquelles públiques
les reformarem amb fons europeus. Per exemple, la Constància
serà un gran centre empresarial i
sindical, un indret per fer-hi cursos, investigació tecnològica, les
startups, els emprenedors,.. Del
que es tracta és de donar-hi una
eixida viable i factible.
El conservatori de música
i dansa és un referent pel
que a la qualitat dels seus in-

tegrants a la Comunitat, quina és la solució al seu dèficit
econòmic històric?
Cal que la Generalitat faça una
mapa dels conservatoris existents a la nostra Comunitat que
el PP no va fer en el seu moment.
La seua gestió i el seu manteniment és una competència autonòmica que nosaltres estem assumint des de fa molts anys,
massa. La música i la dansa són
dos àrees claus en la nostra societat i per això la Generalitat
hauria d'absorbir com sí ocorre
en altres municipis valencians.
Per això, continuarem lluitant i
reivindicant-ho.
En termes urbanístics,
què es pot fer a Riba-roja
després dels anys del "boom" immobiliari?
D'entrada, cal fer una reflexió i
una anàlisi profunda de tot el que
s'ha fet els darrers anys. Des de la
nostra entrada estem reorganitzant-ho tot i solucionant els problemes heretats que, per cert, són
nombrosos i que han costat diners per a l'ajuntament. Si cal revisar el pla general ho farem, no
ens tremolarà la mà. No cal créixer més, sols cal recolzar la implantació de noves indústries i
empreses per a la creació de llocs
de treball. Hem de dissenyar un
municipi sostenible i amb serveis
de qualitat, per això no calen més
habitatges sinó dotar els que ja hi
ha de les prestacions adients. La
nostra ubicació és essencial, estratègicament i potencial, amb
800 empreses que necessiten
una resposta correcta.
Quan estaran acabades les
auditories laboral i econòmica?
Si tot transcorre en els terminis
prevists, l'auditoria laboral la tindrem enguany. Pel que fa a l'econòmica, el plenari va aprovar una
proposta per auditar dels anys
2010 al 2013 i en eixa situació ens
trobem ara.
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CARLOS
PÉREZ
DE ZIRIZA

Els de Pego són una de les bandes valencianes que millor han
sabut beure de les aigües del
hardcore melòdic nord-americà
dels anys 90 per a anar acostantse a una dèria pop més adient per
a públics més amplis. De fet, el recent Cendra i Or (2017), el seu
tercer àlbum, produït de nou pel
Mark Dasousa, és la prova. Carlos
Caselles, Pau Camps, Josep Bolu
i Miquel Àlvarez formen el quartet. Parlem amb Pau, el seu guitarrista, abans que la seua gira passe pel Camp de Túria, el 30 de
setembre a les Coves de Mallorca,
a Bétera, dins de la programació
del segon cicle comarcal de música Ovidi Montllor.
Em fa la impressió que heu
volgut donar-li a aquest disc
una major diversitat de ritmes i de textures. És allò el
que buscàveu? Creieu que és
la principal diferència respecte al segon disc?
En aquest disc podem trobar
una evolució respecte de l’anterior, Nòmades (Propaganda pel
Fet!, 2015). No ens agrada repetir-nos, sempre busquem noves
sonoritats i influències per a no
estancar-nos. El disc té molt de
rock com veníem fent, però també ens hem permés jugar i experimentar amb nous ritmes, mètriques i sonoritats més fresques,
influenciades pel pop, disc, llatí...
sempre portant-ho cap al nostre
terreny. Mantenim la mateixa essència del que veníem fent però
amb nous matisos i més exigència. Una de les principals diferències ha estat el poder estar centrats i dedicats exclusivament al
100% en la gravació del disc, més
d'un mes tancats en l'estudi sense
pensar en res més que les cançons.
Heu tornat a treballar amb
Mark Dasousa. Es podria dir
que és el vostre enginyer de
so de capçalera, aquella persona en la qual confieu?
Comptar amb la seua producció sempre és sinònim de feina i
treball, però també de moltes rialles, conyes i confiança. Mark ens
ha vist créixer i sap cap a on camina la banda, són ja uns quants
anys treballant junts i ens uneix
alguna cosa més que una relació
professional, a més en l'estudi
sempre es genera un feedback
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que ens fa estar a gust.
Com varen brollar les
col·laboracions amb Berri
Txarrak, Ítaca Band i Els Catarres al disc?
Al llarg del nostre Tour Salvatge hem anat tocant amb molts artistes, recorrent molts kilòmetres
de distància i coincidint moltes
vegades de nou amb els mateixos
grups, això fa que els conegues i
que et fixes i aprengues moltes
coses d'ells encara que molts facen música molt diferent de la
nostra. Escollir col·laboracions
sempre és un tant complicat i se
solen triar en l'últim procés de
producció pensant a nivell global
de disc. Tots ells ens ho han posat
molt fàcil i se sumaren al projecte ràpidament, estem més que satisfets de com han quedat i de tindre dins del nostre disc a gent que
admirem i de qui valorem la seva
tasca musical.
Enllaçant amb Berri Txarrak, supose que haver girat
amb ells fa un parell d'anys
seria una experiència més
que positiva, i que us serviria per a incrementar la vostra parròquia. Va ser així?
Ara fa dos anys i escassos mesos ens presentàvem a València a
la Rambleta Nòmades, primer
concert de presentació, telonejant
a Berri Txarrak i amb totes les en-

trades de l'auditori venudes, no hi
ha paraules per descriure totes les
emocions viscudes eixe dia. Després hem tornat a coincidir en altres ciutats com Manresa, Vilanova i la Geltrú, Formentera i
Girona. Sempre aprenem molt
d'aquesta banda, són tot un
exemple d'humilitat i professionalitat. Tocar amb ells o amb un
grup gran és evident que sempre
t'obri portes i és una oportunitat
per a donar a conéixer la teua
música i a la volta és tota una responsabilitat per a tractar d'estar a
eixa altura.
El nombre de bandes que
empren el valencià sembla
que ha augmentat els últims
dos anys, coincidint amb el
canvi polític a nivell autonòmic i també a la majoria d'ajuntaments. Vosaltres ja ho
fèieu abans, però hi ha d'altres que ara s'han sumat,
fins i tot algunes bandes que
s'han passat del castellà al
valencià. Com veieu el fenomen? Existeix un efecte crida o cantar en valencià pot
afavorir algunes bandes per
tal d'actuar en determinades
cites, com la Fira de Juliol
(on tots el grups valencians
són valencianoparlants)?
Nosaltres pensem que la llengua no ha de ser cap problema

per tocar on siga i a la vegada
tampoc volem que siga cap avantatge per colar-se en cartells i festivals. Valorem la feina ben feta,
les cançons i projectes que naixen
de la constància i l'exigència i que
t'arriben directament al cor, estiguen cantades en valencià, castellà, euskera, anglés o xinés. S'ha
de tindre molt més que la llengua
per a arribar a la gent, l'idioma i
la veu sols són dues peces més
dins el complex engranatge d'una
cançó.
Fa poc us he sentit dir que
el terme música en valencià,
fet servir com a una mena de
gènere, és cosa del passat.
Però el que ens mostra la realitat és que la gran majoria
de festivals en què esteu tocant, estan integrats només
per grups en valencià, sense
mesclar-se amb grups valencians que s'expressen en
qualsevol altra llengua.
Creieu que es pot dir que el
panorama està realment
normalitzat?
Està plenament normalitzat
pujar a un escenari i expressar-te
en la teua llengua materna, això
és una batalla que ja hem guanyat, els músics ja ni dubtem en
plantejar-nos l'ús de la nostra
llengua en crear un grup o pujar
a l'escenari. El que no queda clar

é ell concepte d'englobar
d'
l b tota la
l
és
música cantada en la nostra llengua com a un gènere musical,
quan aquesta es tan diversa entre
si mateixa. Durant molts anys,
quan la música cantada en valencià no tenia espais ni escenaris on
poder-se visibilitzar, es va fer una
gran tasca creant un circuit musical i una escena que no existia,
des de la base. Associacions,
col·lectius, entitats i assemblees
han creat i mantenen l'escena
com una ferramenta, amb l'objectiu de donar veu a la nostra cultura i país. Dins el nostre territori hi
ha molt bona música que no empra el valencià per a expressar-se
i per a nosaltres és important que
també tinga cabuda, pensem que
no hem de vetar ni discriminar
dins l'escena.
Com està marxant la gira
de Cendra i Or? Heu trobat
un punt d'inflexió respecte a
la anterior?
Tenim l'agenda petada de concerts fins ben entrat novembre.
Fem un balanç més que positiu
del que estem vivint en aquests
concerts, tenim la sensació que el
disc ha tingut gran acollida i ara
mateix ens trobem com vivint un
somni. Tan prompte com vam
traure les primeres dates de presentació, es van acabar les entrades, penjant el cartell de “sold
out” en Barcelona, València,
Valls, Pedreguer o Castalla i quasi aconseguint-ho en moltes altres sales. Tot això és nou per a
nosaltres, tan sols ens queda tractar de gaudir assaborint cada concert i tot el que estem vivint.
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És, a més d'un corredor de
fons, un transmissor essencial
de la música popular valenciana, aquella que es transmetia
oralment de generacions en generacions. Aquella que arribà
fins a nosaltres sense cap suport
discogràfic. Pep Gimeno Botifarra (Xàtiva, 1960) s'ha convertit
pràcticament en un fenomen
mediàtic els últims cinc anys,
tot i portar més de quaranta dedicant-se a la música. Aprofitem
per parlar amb ell, trucant-li al
telèfon de taula (ell no té mòbil)
de la seua casa de Xàtiva, tot
just abans que es marxe a un
concert a la pedania de El Raspai, a la comarca de El Carxe, a
Múrcia: un territori on es parla
valencià, des que l’expulsió dels
moriscos va fer que els seus pobles foren repoblats per gent de
Petrer, Novelda i El Pinós.
Col.laborador els últims anys de
gent com Verdcel, Feliu Ventura, La Gossa Sorda, Ovidi Twins
o Néstor Mont, ara mateix Pep
Gimeno Botifarra té l'agenda
més atapeïda que mai, amb concerts a diversos països d'Europa
i fins i tot, d'Àfrica. No para. Estarà el pròxim 22 de setembre a
la Casa de la Cultura de Serra,
dins de la programació del segon cicle comarcal de música
Ovidi Montllor.
Com vius el fet de portar
més de 35 anys fent música
i que no haja segut fins el
últims cinc o sis anys que
heu obtingut el reconeixement de públic i mitjans?
T'ha fet això encaixar l'èxit
amb més naturalitat que si
fores un jovenet de vint
anys?
Sí, la naturalitat en aquesta
terra també és que ens donem
compte de les coses a última hora (rialla). Estic content. Jo cante des de fa 40 anys. Tinc 57, i
des que era xiquet que cante. El
que pretenc és que no es perga
eixa tradició, i que seguisca la
nostra cultura. També estic content que m'hagen reconegut i
m'hagen donat molts premis,
clar que sí. L'altre dia vaig coincidir amb Josep Nadal, de La
Gossa Sorda, qui em deia això
de eres profeta en la teua terra i
la veritat és que per a mi és un
orgull, també per portar per la
bandera del meu poble.
El teu repertori es nodreix de cançons de les comarques centrals de València, que han anat passant

de generació en generació
de forma oral i espontània,
sense gravacions que les
immortalitzaren... és per
això que sents que eres més
un transmissor de la tradició que un artista, tal i com
es considera hui als artistes?
És el que he anat recollint tota la vida del que escoltava a la
gent major, cançons que estaven oblidades i que la gent major no volia cantar per vergonya. Si ara alçaren el cap i veieren
el cas que la gent fa a aquestes
cançons, no sé què pensarien.
Fliparien. Jo sóc un “cantaor” i
punt, ja està. Un treballador. És
el que he fet tota la vida. Jo no
sé de música. M'he ensenyat jo

mateix. Anava gravant en cinta
de cassette, a la meua bola, després ho sentia en casa, i així és
com anava treballant.
Com fas per acumular
tantes cançons al cervell?
No et falla mai la memòria?
Ho gravaves tot en cinta de
cassette? Als que ho veiem
des de fora ens sembla molt
sorprenent.
N'hi ha una dita popular que
diu que càrrega a gust no pesa.
Això vol dir que quan a una persona li agrada això tot està bé.
M'encanta. I no sé què collons
passa que ho absorbisc de seguida. Els músics em diuen que
no sé llegir música, i és veritat.
Ma mare em deia: per què no
vas a solfeig? I jo li deia que no

m'agradava. No és que n’estiga
penedit, però molta gent del
cant tradicional valencià pot
perdre la frescor amb eixos coneixements. La frescor de com
cantava la gent major, de com
cantaven els meus iaios. I no
tinc res contra la música i el seu
coneixement, eh?
És curiós que hages dit
més d'una vegada que no
t'agradava el cant de batre,
en un principi, i que t'agradaven més els fandangos,
les jotes i les seguidilles...
No m'agradava fins el moment que, quan jo era un xiquet,
anava a casa d’un home qui li
deien Vicente El Moreno, a Torrella, molt a prop de Xàtiva, i
ell sabia molts cants de batre, i
es veu que m'ho va transmetre. I
hui per hui sóc un enamorat
dels cants de batre. No els trobava la gràcia, però ara per a mi
és magnífic.
Potser no els trobaves la
musicalitat que sí tenien
els altres estils?
Són cants sense música. El
cant de batre, el cant de llaurar,
el cant de segar... ara en sóc un
enamorat. De fet, Ahmed, un
marroquí de Tànger amb qui estic treballant, els canta també
molt bé. Però aleshores no li
treia suc.
Has notat, amb el canvi
polític del 2015 -tant a Xàtiva com a la Diputació i a la
Generalitat- que n'hi ha
més atenció per part dels
polítics cap a la música tradicional valenciana?
Abans ens cridaven de pocs
ajuntaments, la veritat. Ara, sí.
També he de dir que, quan estava el PP, Alfonso Rus em va donar la medalla de la Generalitat.
També van fer coses. Però sí és
veritat que, en el tema de cantar, ara ens criden més que
abans. Abans eren més associacions. Hi estem acostumats.
Com recordes la teua participació en un festival d'indie pop, com el Deleste, fa
un parell d'anys, que podria semblar estranya?
Va ser molt fort. Quan m'ho
van dir jo vaig contestar: i què
hi he de fer? I es va omplir la
sala, tio. Però de gom a gom. I
gent de molts països. Jo estava
al·lucinat. Això vol dir que a la
gent li agrada el que faig. Quan
vaig a l'estranger -ara he estat al
Marroc, i he estat abans a França, Itàlia o Alemanya- la gent



 



d'ací em pregunta: i Pep, com
cantes? I jo els conteste: doncs
en xinés, com hauré de cantar?
Doncs en valencià, per favor, no
perdem el trellat. És que la música no té fronteres. Jo no sé anglés, però si escolte una cançó
en anglés, em pot agradar. Estàs
cantant en la teua llengua a un
altre país i la gent està aplaudint-te: això és molt xulo. Clar
que sí. L'any passat, a Madrid,
amb Carmen París, igual. Cap
problema. Ella cantava jota en
castellà i jo en valencià, i ningú
es va estranyar. Ningú va preguntar res.
Què opines de propostes
com la dels puçolans Mox,
que el que fan es fondre el
cant d'estil amb el rock? Els
coneixes? T'agraden?
Clar que sí, Vicent Redolat és
amic meu. Són uns cracks. Són
espectaculars. Quan jo vaig
traure el primer disc, n'hi havia
gent, que són una miqueta talibans, que no feien més que dirme si no havia de fer això o de
fer tal o qual cosa... També et
dic una cosa: això no cal buscar-ho. Cal trobar-s'ho. Fa dotze
anys que vaig treure el primer
disc. I em pareix molt bé que hi
haja molta gent cantant en valencià i que la gent vaja culturitzant-se amb música en valencià.
El que fa La Gossa Sorda o el
que fa Carles Dénia està molt
bé. Per sort, estem amarats de
moltes coses i en molts estils. I
amb professionals que no són
barroers.
És curiós que encara hi
hagen talibans de la música tradicional valenciana,
no?
En aquest món ha d’haver-ne
de tot. Però saps què passa? Que
el temps ho deixa caure tot. I no
passa res. Jo tampoc em sent
ofés. L'únic que em va donar
ànims quan vaig començar va
ser Miquel Gil. Des que va sentir
el primer màster. Això no ho
oblidaré en la vida. Paco Muñoz, amb qui vaig coincidir fa
poc a Picanya, va dir que jo era
el primer a qui veia damunt
d'un escenari cantant i explicant
les coses del folklore valencià.
Jo sempre explique en directe
l'origen de les cançons i nomene els que m'ho han ensenyat,
perquè això és un orgull. No vull
tirar-me flors. Tot el que sé és
gràcies a ells. Per això et dic que
jo no sóc artista. Sóc un transmissor, i punt.









Divendres 15 de setembre
18 h. 1a Fira del Llibre a Llíria durant
tot el dia. Lloc: Plaça Major.
19.30 h. Inauguració de l’exposició
SILVESTRE MOROS 20 escultures 1
escultor. Lloc: Ca la Vila.
20.30 h. Visita del jurat i de les autoritats als carrers engalanats participants en el XXVII Concurs
d’Engalanament de Carrers, acompanyats
pel Grup de Danses “El Tossal”. Eixida: Plaça Major.
22.30 h. Estrena de l’espectacle poeticomusical “Dotze Treballs d’Hèrcules”. Lloc: Teatre de la Unió Musical.
Dissabte 16 de setembre
10 h. 1a Fira del Llibre a Llíria durant
tot el dia.Lloc: Plaça Major.
10 h. Campionat de Petanca a les pistes del parc de la Bombilla.
11 h. 1a Fira de l’Esport a Llíria durant
tot el dia. Lloc: Plaça Major.
19 h.Concert de l’Agrupació Musical
Edetana “Vicente Giménez”. Lloc: Església de la Sang.
20 h. Homenatge al Llíria C.F. Lloc:
Plaça Major.
22.30 h. Concert de l’Orquestra de
Plectre “El Micalet”. Lloc: Església de
la Sang.
Diumenge 17 de setembre
10 h.1a Fira del Llibre a Llíria durant
tot el dia. Lloc: Plaça Major.
10 h. 1a Fira de l’Esport a Llíria durant tot el dia. Lloc: Plaça Major.
10 h.Campionat de Birles a les pistes
del parc de la Bombilla.
19 h. II Carrera i Marxa Solidària
contra el Càncer. Runcancer.
Dilluns 18 de setembre
22 h. I Mostra de Teatre Amateur

     

Local. Grup de teatre Festers de Sant
Vicent presenta “La mort d’un viatjant” de Josep Llopis i Domingo. Lloc:
Teatre de la Unió Musical.
Dimarts 19 de setembre
22 h. I Mostra de Teatre Amateur
Local. Companyia Alcocer@mics
presenta “El tio bufanda”. Lloc: Teatre
de la Unió Musical.
Dimecres 20 de setembre
16 h. “XXVI Passejada amb bici” pel
voltants de Llíria. Eixida: des de la plaça Major.
22 h. I Mostra de Teatre Amateur
Local. L’Escola Municipal de Teatre
presenta “Despedida de soltera” de
Alfonso Anaya Barredo. Lloc: Teatre
de la Llar del Jubilat.
Dijous 21 de setembre
19 h.Inauguració de l’exposició “JOSÉ MANAUT, PINTOR EDETANO
(Llíria, 1888 - Madrid, 1971)”. Lloc:
Forn de la Vila.
22 h. I Mostra de Teatre Amateur
Local. L’Associació Cultural “El Teatret de Sant Francesc” presenta “Melocotón en Almíbar” de Miguel Mihura. Lloc: Teatre de la Banda Primitiva.
Divendres 22 de setembre
19.30 h. Presentació del llibre “Bandes i bàndols. Les arrels del fenomen
musical llirià” d’Elvira Asensi. Lloc: Ca
la Vila.
22.30 h. Estrena de l’espectacle
“LLÍRIA EST EDETA”. Lloc: Plaça
Major.
Dissabte 23 de setembre
Del 23 de setembre al 8 d’octubre.
Torneig de la Raqueta “Jorge Gorris”,
en les modalitats esportives de tennis,

pàdel i frontennis.
9 h. “XVI Passejada amb carro” per
als xiquets de 6 a 12 anys pels camins
del nostre terme. Eixida: Plaça Major.
11 h. Acte commemoratiu del 50 aniversari de la construcció de l'Institut
Penitenciari per a Joves a Llíria. Lloc:
Centre Multiusos.
19.30 h. Acte d’atorgament de les
distincions honorífiques del M.I.
Ajuntament de Llíria de l'any 2017:
Sra. Isabel Aisa González , Joieria Falomir i Club de Bàsquet Llíria . Lloc:
Plaça Major.
22 h. Cercavila de les bandes des dels
respectius locals socials fins a la plaça
Major.
22.30 h. CONCERT DE LES BANDES a la plaça Major.
Diumenge 24 de setembre
LLÍRIA SOLIDÀRIA
9 h. 1er Gran Open del Mediterráneo
de blancs a braç. Lloc: Camp de tir “La
Arboleda”.
11.30 h. Torneig de Pilota Valenciana Ciutat de Llíria. Lloc: Trinquet Municipal.
13 h. Cercavila de les autoritats
acompanyades per la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria, precedits
per un grup de tabal i dolçaina.
14 h. Atronadora mascletà a la plaça
Major a càrrec de la Pirotècnia Caballer Fireworks.
19 h. Inauguració de la reproducció
del Mosaic dels 12 Treballs d’Hèrcules. Lloc: Ca Porcar.
19.30 h. III Memorial Silvestre d’Edeta. Acte d’homenatge a l’escultor de
Llíria en el tercer aniversari de la seua
mort. Lloc: Parc de la Bombilla.
22 h. Nit solidària a benefici de la
Junta Local de Llíria “Lluita contra el
Càncer”. Lloc: Teatre de la Banda Pri-

mitiva. Donatiu: 6 euros.
Dilluns 25 de setembre
22 h. Nit de Flamenc, la companyia
“Flamenco Valencia” presenta l’espectacle “De Egipto a Jérez”. Lloc: Teatre de la Llar del Jubilat.
Dimarts 26 de setembre
19 h. Lliurament dels premis a l’excel·lència acadèmica i acte d’homenatge als mestres dels centres educatius de Llíria que s’han jubilat
enguany. Lloc: Teatre de la Llar del
Jubilat.
20.30 h. Berenar sopar per a la gent
major. A continuació, actuació del
Grup de Danses i Rondalla “El Tossal”, el Grupo de Danzas de Alcublas i
el Grup de Danses de Benimaclet. Seguidament ball . Lloc: Plaça Major.
Dimecres 27 de setembre
19 h. Concert de la Banda Musical
UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos.
Lloc: Teatre de la Llar del Jubilat.
22 h. El quartet vocal MELOMANS
presenta l’espectacle “004 Licencia
para cantar”. Lloc: Teatre de la Banda
Primitiva. Espectacle a benefici de la
Germandat de Sant Miquel. Donatiu:
3 euros.
Dijous 28 de setembre
LA BAIXÀ
12 h. Al Reial Monestir de Sant Miquel: Eucaristia de la Germandat Sacerdotal Edetana.
18.30 h. Solemne baixada de la
imatge de sant Miquel des del Reial
Monestir fins a la parròquia de l'Assumpció, acompanyada per la Banda
Simfònica Unió Musical de Llíria. A
continuació, se celebrarà l'eucaristia i
es farà el Pregó de les Festes.

23 h. En un esdeveniment únic, el
grup musical Barón Rojo i la Banda
Simfònica Unió Musical de Llíria actuaran junts en un concert. Lloc: Plaça Major.
Divendres 29 de setembre
LA FESTA MAJOR
12 h.Celebració de la Solemne Eucaristia a l'església de l'Assumpció.
13.30 h. Cercavila de les autoritats
acompanyades per la Banda Primitiva i precedits pel Grup de Danses “El
Tossal” de Llíria.
14.30 h. Grandiosa i ensordidora
mascletà.
19.30 h. Solemne processó interparroquial.
Dissabte 30 de setembre
10 h. Celebració del II Concurs de
pintura ràpida a l’aire lliure “Pintor
Josep Manaut” Llíria 2017. Lloc: Plaça Major.
10 h. Tir social al plat. Trofeu Centenari. Lloc: Camp de tir “La Arboleda”.
19 h.Pujada de la imatge de sant Miquel des de la parròquia de l’Assumpció fins al Reial Monestir. Eucaristia
pels difunts de la Germandat de Sant
Miquel.
Dissabte 30 de setembre i diumenge 1 d’octubre
10 h. Tir i arrossegament. Lloc: Al
costat del camp municipal del Canó.
Diumenge 1 d’octubre
10 h. Tir social de blancs al braç. Lloc:
Camp de tir “La Arboleda”.
Dijous 5 d’octubre
19 h. Presentació del llibre “Las horas muertas”, diaris i dibuixos realitzats per José Manaut. Lloc: Ca la Vila.
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Del 15 al 17 de septiembre,
Llíria celebrará por primera vez
la Feria del Libro, un evento
pionero en la localidad que congregará a comercios, librerías,
escritores y vecinos en el marco
de la Fira i Festes de Sant Miquel. Desde la Concejalía de
Cultura, junto al Club de Lectura ‘Germana de Boix’ y Edeta
editorial, se ha apostado por un
nuevo evento de promoción cultural que cuenta con la participación de las librerías Bibliomanía, Pinazo, Happy Poise,

Clarión, Tovar, Bibliocafé, Sambori y Berlín; además de las editoriales Sargantana, Alupa, Edeta y Denes. Un conjunto de
expositores por los que pasarán
alrededor de treinta escritores.
Esta primera edición programará actividades para todas las
edades: exposición y venta de libros, presentaciones de nuevas
obras y firma de libros, talleres
infantiles, visitas temáticas en
torno al patrimonio y la literatura locales y un concurso de
ilustración de marcapáginas.

*57+869(35791#84&79)761349#9869 5$,82
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Isabel Aisa González, la Joyería Falomir y el Club de Bàsquet
Llíria recibirán este año la Medalla de la Ciutat en el acto de
distinciones honoríficas del
Ayuntamiento de Llíria 2017 en
la Plaza Mayor en el marco de
las Fiestas de San Miguel.
Dentro de las jornadas festivas se celebrará el III Memorial
Silvestre de Edeta que recordará
al escultor local, así como al pintor nacido en Llíria José Ma-

naut, con la segunda edición del
concurso de pintura rápida al
aire libre que lleva su nombre.
También se realizará una muestra dedicada a Silvestre Moros.
Los actos religiosos, organizados por la Hermandad de San
Miguel, cerrarán las fiestas con
la Baixà de la imagen de San Miguel desde su monasterio el 28
de septiembre y la posterior
procesión al patrón de la localidad que tendrá lugar el día 29.
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L'estrena de l'espectacle poeticomusical
‘Dotze Treballs d’Hèrcules’, el singular espectacle ‘Llíria est Edeta’ i la inauguració
de la rèplica del mosaic exposat al Museu
REDACCIÓ | Llíria celebra
com cada any la seua tradicional
Fira i Festes de Sant Miquel,
aquesta vegada amb un especial
interés posat en el seu patrimoni,
en el marc del centenari del descobriment del mosaic romà de
‘Els Dotze Treballs d'Hèrcules’.
El programa arranca el dijous
14 de setembre amb una gran
varietat d'actes que es perllongaran fins al 14 d'octubre amb la
Setmana Taurina. El primer cap
de setmana ja oferirà una intensa activitat festiva que presenta
dues novetats, la Fira del Llibre i
de la Fira de l'Esport en la plaça
Major.
Un dels actes centrals és el
Concert de les Bandes de la Unió
Musical i la Primitiva el 23 de
setembre que homenatjaran el
compositor Andrés Valero Castells i el director Pablo Sánchez
Torrella per la seua contribució
a la música valenciana.
Els concerts de l'agrupació ‘Vi-

Arqueològic Nacional seran els actes commemoratius més importants de les Festes
de Sant Miquel dedicats al tresor trobat fa
100 anys a Ca Porcar.

Membres de l’espectacle ‘Dotze Treballs d’Hèrcules’.

cente Giménez’, l'Orquestra de
Plectre ‘El Micalet’, la Banda
UDP Llíria-Camp de Túria-Serrans, o l'actuació del grup Barón Rojo amb la Unió, en la vespra de la festivitat de San
Miguel, són uns altres dels actes
que van avançar l'alcalde, Manolo Civera, el regidor de Festes,
Pedro Vicente, i el president de
la Hermandad de San Miguel,
Amadeo Civera, i els directors de

la Unió Musical i la Primitiva,
Pablo Marquès i Javier Enguídanos, .
La primera Mostra de Teatre
Amateur Local; la nit del teatre
solidari a benefici de la lluita
contra el càncer; la ‘Nit del Flamenc’ de la companyia Flamenc
València i ‘004 Llicència per a
cantar’ de Melòmans, completen el programa d'espectacles
d'aquestes festes.







$!",'&!,!-$*,%$,'



,)&+'-*)$+-(+")#*-+)-',-%"+,
(-',%,-#+'-")#*-*%-+'-,)+(
El nadador del CN Llíria, Daniel Ponce, ha ges. El edetano llegó en segundo lugar tras
sido uno de los cinco ‘héroes’ que han con- 11 horas y 17 minutos nadando desde las
seguido completar la prueba más larga del cinco de la mañana en un agua muy turbia
mundo sobre 81 kiómetros por el río Gan- a una temperatura de 34 grados.
P. G. | El nadador de Llíria ha
asegurado a su regreso de la India
que está “pletórico” solo por el hecho de haber finalizado la prueba
en la que se impuso otro valenciano, el ilicitano José Luis Larrosa.
Daniel Ponce ha logrado un
meritorio segundo puesto teniendo en cuenta que se lanzaron a las
aguas del Ganges a las cinco de la
mañana 18 nadadores y que sólo
cinco de ellos lograron completar
los 81 kilómetros de la prueba
más larga del mundo.
El deportista de Llíria completó la travesía en 11 horas y 17 minutos en unas condiciones muy
Daniel Ponce en las aguas del Ganges.
duras debido a los 34 grados de
temperatura del agua y a la con- prueba ha sido “la primera y la úl- sil prepara su traslado a Barcelotaminación del río. “Durante la tima vez que nada en la India” na. Allí podrá disponer de unas
carrera me choqué con una vaca, tras soportar unas condiciones instalaciones que cuentan con
olía a quemado por las incinera- tan duras.
una piscina de 50 metros climaticiones y era como nadar con fieTras su participación en la 74 zada descubierta, donde se podrá
bre. Estaba deshidratado por el edición de la ‘Bhagirati River Ma- preparar mejor para participar en
calor”, relata.
rathon Swim’, considerada cam- competiciones en aguas abiertas
El nadador del Club Natación peonato nacional de la India, el que son su especialidad y afrontar
Llíria asegura que después de nadador de Llíria, que entrena en nuevos retos en su ya exitosa cacentrar su preparación para esta la piscina municipal de Benagua- rrera deportiva.

*!*   
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La iglesia de la Sangre ha sido escenario del homenaje a las sociedades musicales que promovieron
la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana que celebra su 50 aniversario y que
agrupa 547 sociedades y sus escuelas, con 40.000 músicos, 60.000 alumnos y más de 200.000 socios.
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El hasta ahora único concejal
de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Llíria, Juan José Alcayde, ha sido expulsado del
partido tras su entrada en el
equipo de Gobierno del PSPV.
La Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos ha resuelto con expulsión por “incumplir las directrices del
partido” el expediente disciplinario abierto al ya exportavoz
de la formación en el consistorio edetano un día después de
hacerse público el acuerdo alcanzado por parte del alcalde de
Llíria, Manolo Civera, con el
portavoz de Llíria Puede, Juan
Carlos López, y el de Cs.
Tal y como reconoció el propio Alcayde el pasado año recibió el ‘no’ a la propuesta del alcalde para sumarse al ejecutivo
y en esta ocasión no consultó
con la dirección antes de dar el
‘sí’ a la oferta de los socialista.
Desde la dirección del partido
aseguran que el comportamiento del concejal de Llíria “no se
adecua a las exigencias de un
partido regenerador y democrático como Ciudadanos” y aseguran que “ha actuado por libre”.

Alcayde ha asumido la delegación de Recursos Humanos y
continuará como concejal no
adscrito, ya que no piensa renunciar al acta.
El que fuera cabeza de cartel
de Cs ha manifestado que acepta la decisión del partido, aunque considera que se trata de
una “medida desproporcionada”, a pesar de que ha reconocido que era una de las posibilidades a las que se enfrentaba.
Alcayde defiende que “no he
ido en contra de los principios
del partido” y que en su decisión
“he puesto el interés del pueblo
por encima de los intereses del
partido”.
El exportavoz de Cs asegura
que continuará los dos años que
restan antes de las próximas
elecciones para “cumplir con mi
compromiso con mi pueblo” como concejal no adscrito y que
no se plantea en este momento
continuar más allá de esta legislatura en política tras esta primera experiencia.
Por otra parte, Llíria Puede ha
reclamado el acta al portavoz
Juan Carlos López tras abandonar Podemos.
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El colegio público de Loriguilla ha podido
comenzar el curso escolar con los baños
nuevos después de años de reivindicaciones por parte de padres y profesores. El

Héctor Soler, del Club Natación Camp de Morvedre, y María Soto, del Fénix Manises, se
han proclamado vencedores de
la II Travesía Pueblo Viejo de
Loriguilla disputada sobre una
distancia de 2.000 metros en las
aguas del pantano.
La joven nadadora de Loriguilla, que compite con el club de
Manises, empleó un tiempo de
28 minutos y 26 segundos.
En esta segunda edición han
participado en las diferentes categorías 125 nadadores pertene-

cientes a clubes de Camp de Túria: CN Llíria, SOS de Bétera,
Riba-roja y la Pobla de Vallbona, además del Neptuno de l’Alcudia, Fénix, Turís, Aldaia, Master Murcia, Sirenas, de la
Politécnica de Valencia, Poblats
Marítims Triatló, Quart, de Poblet, Ferca San José, Triatlón
Alto Palancia, Trencaones de
Alzira, Sedaví, Triatló Peñíscola, Alcobendas, Mediterráneo
Valencia, Club Socorrismo Rafelbuñol, Aquàtic Castelló, Travessers, Malilla y Serrano.
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REDACCIÓ| Los alumnos del
colegio Mozart han iniciado el
curso escolar con nuevas instalaciones. El Ayuntamiento de
Loriguilla ha llevado a cabo la
reforma integral de los baños
del centro durante los meses de
verano para que las instalaciones estuvieran en condiciones
coincidiendo con el comienzo de
las clases el 11 de septiembre.
En total, el colegio ha recibido una inversión de 48.000 euros, entre las obras de los baños
-39.809 euros y la renovación
del patio de juegos de Infantil,
en el que se han invertido otros
8.000 euros. En esta zona se ha
instalado suelo de caucho unifromado en lugar de las placas
que se levantaban y suponían
un riesgo de caída
Todo ello financiado a través
del plan de inversiones financieramente sostenible de la Diputación de Valencia.

.). 
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Loriguilla ha celebrado sus
fiestas del 18 al 27 de agosto que
comenzaron con el novedoso
chupinazo con la particpación
del cómico valenciano Raúl Antón. Las celebraciones continuaron con los actos religiosos
con el tradicional canto a la aurora, la romería a la ermita del
Pueblo Viejo y las procesiones

en honor a la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Juventud.
En el marco de las fiestas se
disputó la XV Volta a Peu, la semana deportiva, la Holy Party,
la jornada benéfica para recadudar fondos destinados a la lucha contra el cáncer, además de
la segunda edición de la travesía a nado en el pantano.

Ayuntamiento ha acometido las obras de
reforma con un coste de 40.000 euros, financiados a través del plan de inversiones
sostenibles de la Diputación de Valencia.

Nuevos baños del colegio público Mozart.

La reforma de los baños del
colegio que tiene más de medio
siglo era una de las demandas
históricas por parte de la asociación de padres de alumnos y
de la dirección del propio centro
que en esta legislatura, finalmente, ha sido atendida desde
el consistorio.

El Ayuntamiento tiene previsto acometer a medio plazo nuevas mejoras como la sustitución
de la instalación eléctrica y la
renovación del pavimento del
patio principal. Estas dos actuaciones tienen un presupuesto de
40.000 y 20.000 euros respectivamente.
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El centro de recuperación de fauna 'La Granja' de El Saler ha realizado junto el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria la suelta de animales en su hábitat natural como, tortugas, cernícalos, mochuelos y una
lechuza, entre otros, en la que han participado escolares de la localidad de Camp de Túria.
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Los jóvenes menores de 35 años empadronados en l’Eliana podrán recibir hasta 600
euros al año, con un máximo de 50 euros
mensuales, para el alquiler de una vivienREDACCIÓ | Los beneficiarios deberán tener unos ingresos anuales de menos de 29.821
euros para recibir el cien por
cien de la subvención (600 euros anuales). Pero existen otras
tres categorías que reducen el
importe de la subvención en
función de los ingresos familiares. El segundo rango comprende aquellas rentas entre 29.821
y 37.275 euros que se traducirían en el 75% de la ayuda máxima, esto es, 450 euros anuales.
El tercer rango establece unos
ingresos entre 37.275 y 44.730
euros que permiten optar al
50% de la subvención máxima
(300 euros anuales). Y aquellas
unidades familiares que superen los 44.730 euros recibirían
un 25% del importe máximo de
la ayuda, es decir, 150 euros.
Las bases establecen un máximo de 50 euros mensuales por
arrendamiento que deberán jus-

%-/- 

da en el municipio. El Ayuntamiento ha
puesto en marcha una nueva línea de ayudas para que los jóvenes no se vean obligados a mudarse a otras localidades vecinas.

tificarse con los recibos o transferencias que acrediten el pago
de la mensualidad al propietario
de la vivienda.
La convocatoria de este año
incluye todas las mensualidades
devengadas durante el año
2017. De esta forma, un inquilino que se encuentre en la primera categoría de renta y que
inició el contrato de alquiler el
pasado mes de abril y acredite el
pago de todos los meses restantes, obtendría 450 euros, de haberlo iniciado en enero o, en
años anteriores, y encontrarse
al corriente de pago de todas las
mensualidades percibiría los
600 euros.
Con esta acción, el Ayuntamiento de l’Eliana quiere facilitar el acceso a la vivienda, en régimen de alquiler, a los jóvenes
de l’Eliana para cubrir una de
las necesidades prioritarias y la
vez potenciar los arrendamien-

tos urbanos como una pieza
fundamental entre las políticas
públicas de vivienda.
El alcalde de l’Eliana, Salva
Torrent, ha resaltado la importancia de promover este tipo de
políticas que tienen por objeto
ayudar a las personas “es la primera vez que lanzamos un programa de este tipo, en función
del resultado de esta primera
edición, evaluaremos todos los
datos para mejorar el programa,
consolidando una política municipal en materia de vivienda”.
Asimismo, ha recordado las
particularidades del mercado
inmobiliario en l’Eliana “sabemos que el mercado del alquiler
de viviendas en l’Eliana es más
caro que en otros municipios
cercanos, por ello, para evitar
que los jóvenes de l’Eliana se
tengan que marchar queremos
ayudarles a que permanezcan
en nuestro pueblo”.
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L'Ajuntament de L'Eliana
executarà fins a final d'enguany
19 obres destinades a millorar
vies públiques i equipaments
municipals una inversió de
700.000 euros procedents del
superàvit pressupostari del
2016. Les actuacions més importants són la renovació de voreres a la urbanització Montesol
que aglutina el 31% del pressupost -208.000 euros-, les millores en l'enllumenat públic 75.000 euros-, la creació d'un
vial de connexió entre el carrer
l'Horta i el polígon -50.000 euros-, el camí escolar segur als

col·legis Verge del Carmen i l’Olivera -70.000 euros- o l'habilitació d'una sala d'exposicions al
centre sociocultural -35.000 euros-.
A aquestes xifres se sumen els
1,3 milions d'euros d'altres administracions per a les obres de
renovació de l'avinguda Ribaroja -330.000 euros-, que ja han
començat, el carril bici entre l'Eliana i la Pobla -336.000 eurosi el canvi de totes les portes i finestres del col·legi El Garbí 180.000 euros- que ja s'ha realitzat per a l'inici del nou curs
escolar.

47+67))764/.+352/47323,3627
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Els set col·legis de l'Eliana, els
públics Verge del Carmen, Montealegre, El Garbí i l’Olivera; els
dos privats: Helios i Iale, el centre concertat Rivas Luna, i l'Institut de l'Eliana, donen començament a les seues classes
després de l'aturada estiuenca.
L'Ajuntament ha estat realitzant durant l'estiu tasques de
manteniment en els quatre
col·legis d'educació Infantil i
Primària de la localitat perquè
estiguera tot apunt per a l'inici
del curs escolar.

Al mateix temps, es van a desenvolupar millores a l'entorn del
Verge del Carmen i l’Olivera resultat dels pressupostos participatius amb els quals es pretén
actuar sobre l'itinerari escolar
invertint una quantitat total de
88.000 euros. D'altra banda, en
els accessos al Rivas Luna, Iale i
Montealegre s'estan duent a terme tasques de manteniment,
per a les quals s'ha destinat una
quantitat de 331.988 d’euros
per a millorar i condicionar l'Avinguda Riba-roja.
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Mig centenar de veïns L'Eliana han visitat la Diputació de València, el MuVIM i la Beneficència acompanyats per la diputada de Benestar Social, Mercedes Berenguer, i la d’Assessorament Municipal, Conxa García dins del programa cultural 'Els dimecres ens veiem a la Dipu', que s'estrena al setembre.

DIJOUS 14 DE SETEMBRE
19:30 hores. Inauguració Exposició
Fotográfica de Marino Darés y Quique
Moyà: ‘Colección de retratos etnia Kogi de Colombia’. Fins el 27 de setembre.
Sala d’exposicions. Entrada Lliure.



DIVENDRES 15 DE SETEMBRE
19 hores. Projeccions dels curts finalistes de la segona edició del ‘Festivla
de curtsmetratges de l’Eliana’ Auditori Municipal.
DISSABTE 16 DE SETEMBRE
19 hores. Gala final i lliurament dels
premis de la segona edició del ‘Festivla de curtsmetratges de l’Eliana’ . Projecció dels curts guanyadors de cada
secció i projecció de la pel·licula ‘La vida de Brian’. Auditori Municipal.
DIUMENGE 17 DE SETEMBRE

18 hores. Cicle mujeres cineastas:
‘Portero de Noche’. Espai coordinat
per Ramón AlfonsoSala debat Pep Torrent. Entrada lliure.
DISSABTE 23 DE SETEMBRE
20 hores. XIV Programa de Concerts
d’Intercanvis Musicals 2017. Coral de
Bonrepòs i Mirambell i Cor de l’Eliana. Auditori Municipal. Entrada lliure.
DISSABTE 24 DE SETEMBRE
18 hores. Club de lectura: Llibres en
pantalla: ‘Seda’. Sala debat Pep Torrent. Entrada lliure.
DIMECRES 27 DE SETEMBRE
18:30 hores. Fòrum dels clàssics del
cinematògraf. Cicle Dives: Galans::
‘Dos hombres y un destino’. Espai coordinat per Óscar Hernández Campano. Sala de debat Pep Torrent. Entra-

Uns 300 curtmetratges nacionals i internacionals s'han presentat enguany a la nova edició
del festival l'Eliana Cinema dels
quals cinc han arribat a ser finalistes. “Hem rebut treballs des
d'Austràlia, Canadà, Argentina”,
ha explicat el productor Janto
Gil en la presentació de l'esdeveniment que compta també
amb el director local Marino
Darés i la productora Laura Sanantonio.

da lliure.
DIJOUS 28 DE SETEMBRE
19 hores. Inauguració de la ‘Setmana de les lletres vila de l’Eliana 2017’.
Exposició: ‘1937/1939 l’Eliana Republicana’ i Taula Redona: ‘Història i ficció’. Sala debat Pep Torrent. Entrada
lliure.
DIVENDRES 29 DE SETEMBRE
18 hores. Setmana de les lletres vila
de l’Eliana 2017. Homenatge a l’escriptor Javier Cercas i entrega de la
menció especial. Saló de plens de l’Ajuntament i Centre Sociocultural.
DISSABTE 30 DE SETEMBRE
12 hores. Setmana de les lletres vila
de l’Eliana 2017. Projecció de la película: ‘Soldados de Salamina’ del llibre
de Javier Cercas. Comptarà amb la

El festival es desenvoluparà
fins al 16 de setembre amb la gala de lliurament dels premis en
l'Auditori que es tancarà amb la
projecció de la pel·lícula ‘La vida de Brian’.
Aquesta segona edició compta amb les actrius Lola Moltó,
Ani Tébar i Natalia Villar com
convidades i amb el guionista
Paco López Barri que impartirà
un taller d'introducció al guió cinematogràfic.

presència de Javier Cercas, i un col·loqui. Sala debat Pep Torrent. Entrada
lliure.
19 hores. Teatre: ‘Kauen tot’. Auditori
Municipal. Preu: General 5€. Reduïda
4€.
DIUMENGE 1 D’OCTUBRE
12 hores. Dia Internacional de la Música. Cercavila pels carrers del poble.
Grups de batucades. Entrada lliure.
18 hores. Cicle mujeres cineastas:
‘Pasqualino siete bellezas’. Espai coordinat per Ramón Alfonso. Sala debat
Pep Torrent. Entrada lliure.
DIMECRES 4 D’OCTUBRE
18:30 hores. Fòrum dels clàssics del
cinematògraf. Cicle Dives: Galans: ‘Al
este del Eden’. Espai coordinat per Óscar Hernández Campano. Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure.
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PATRICIA GUZMÁN |
Aquests dies es roda entre l'Eliana i València la pel·lícula
‘Halcón Ciego’, el segon llargmetratge del jove director Marino Darés, de 23 anys.
Després de debutar amb éxit
amb el western ‘Nubes rojas’,
Darés s'ha embarcat en aquesta
segona aventura en un “thriller
urbà”, segons ha batejat el seu
nou projecte el propi director,
protagonitzat pels actors valencians Héctor Juezas, Pep Sellés i
Maribel Bravo.
“És una pel·lícula d'espionatge, d'intriga”, explica l'autor en
una de les aturades del rodatge.
La pel·lícula, comptada amb
un to de cinema negre, es narra
a través de la perspectiva d'Eduardo, un xaval sense rumb
que es trobarà a si mateix, alhora que desxifra la naturalesa
d'un fosc i intricat assumpte en
el qual es veu implicat.
La història es desencadena
quan, per a compensar un llarg
historial de deutes, un home solitari i desgastat li encarrega a

Eduardo vigilar a Olga, una
prestigiosa advocada.
“No puc explicar més perquè
es desvetllaria el final de la
pel·lícula”, afig el seu director.
L'equip tècnic ha rodat ja seqüències al parc de la Pinada de
l'Eliana, però sobretot al barri
de Malilla a València, cercant un
entorn industrial, ferroviari
amb un toc gris i fosc.
Companys d’escola
Encara que ja està rodat el 80
per cent del material, l'equip es
traslladarà durant els últims
dies de setembre de nou a València per a gravar algunes seqüències a l'estació de metro
Torrent-Avinguda i a l'edifici
Espai Verd del cap i casal.
En total intervenen en la
pel·lícula set actors, inclòs el
protagonista, que ja va participar en ‘Nubes Rojas’. El valencià Héctor Juezas, de 23 anys,
s'ha format com actor a l'Escola
Municipal de Teatre de Riba-roja de Túria fins als 15 anys, quan
abandona

per a fer el seu debut com Arnau
en la sèrie ‘Bon dia, bonica’.
Héctor, que ha sigut company
de Darés al col·legi en Riba-roja
de Túria, tindrà l'oportunitat en
la segona pel·lícula del director
de l’Eliana d'actuar al costat del
seu pare, el també actor de cinema i teatre, Enric Juezas.
“Estic molt content de com
està desenvolupant-se el rodatge i del treball dels actors”, assegura el director mentre es
pren un respir per a participar
aquests dies en la segona edició
del festival l'Eliana Cinema, on
és responsable d'art i imatge del
certamen internacional de curtmetratges que promociona l'Ajuntament de l'Eliana.
Darés, autor també del guió
de ‘Halcón Ciego’, encara que
no compta amb el 100 per cent
del pressupost per a la pel·lícula
s'ha llançat a rodar-la mentre
segueixen a la recerca de patrocinadors i inversors privats. “La
idea és presentar-la en festivals,
vendre-la per a televisió o inter-

net i després estrenar-la
en sales comercials de cinema”.
A diferència de ‘Nubes rojas’,
en aquest segon projecte “hem
tingut més temps per a assajar
el guió amb els actors, el temps
de rodatge està concentrat, hi
ha menys improvisació i és més
relaxat” compta Darés.
Confusions i prejudicis
El “western de guerrilla”, com
ho va definir aleshores el seu
autor, es va estrenar en cinemes
i va collir premis en festivals nacionals del gènere. Darés va
arreplegar el premi del públic
en el festival d'Almeria en l’any
2016 amb la seua primera pel·licula.
“Nubes Rojas la vam fer pel
goig de fer-la, improvisem molt
durant el rodatge, en el guió.
Ara hem cuidat més la part tècnica, la qualitat de la imatge es
molt millor i també el propi guió
que he escrit”.
Després d’un intens rodatge
entre el messos

d’agost i setembre, la pel·lícula estarà llesta per
a començaments del
2018.
El públic aficionat al cinema es va a trobar amb una
xicoteta història íntima que acaba enllaçant tres persones en
moments vitals molt diferents.
“És una pel·lícula sobre confusions i prejudicis. En definitiva, defensa que no tot és el que
sembla ser. Contrasta la imatge
que projecten els seus personatges amb els seus vertaders problemes i preocupacions” avança
el director.

Halcón Ciego
tràiler
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Un total de siete jóvenes menores de 30
años han salido de las listas del paro durante un año. El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha contratado, a través
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REDACCIÓ| El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber
ha contratado a un total de siete jóvenes desempleados menores de 30 años que se han incorporado a finales del mes de
agosto para trabajar en diversas
áreas municipales.
Las contrataciones están dentro del marco del programa
‘Avalem Joves +’, una iniciativa
impulsada en colaboración con
el Servef en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil cofinanciada por el Fondo
Social Europeo.
Este proyecto cuenta con un
presupuesto de 118.620 euros,
de los cuales el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación subvenciona 96.994 euros
para facilitar su primera experiencia laboral a los jóvenes con
contratos de jornada completa y
una duración que oscila entre
los siete y los 12 meses.
Con el Programa EMCUJU
del Servef, subvencionado con
64.329,96 euros del total de la
ayuda concedida y destinado a
la contratación de jóvenes cualificados menores de 30 años, el
Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber ha contratado a
un técnico superior en Administración y Finanzas; un ingeniero
técnico en Informática; un técnico superior en Animación Sociocultural, que se ha incorporado a la Casa de la Juventud; y
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de los diferentes planes de empleo, a cuatro técnicos y tres peones que se han incorporado en el mes de agosto a sus nuevos puestos de trabajo en el consistorio.

Enrique Santafosta junto a los jovenes contratados.

un técnico superior de Actividades Físico Deportivas que trabajará en la piscina municipal y en
los circuitos saludables instalados en los parques públicos.
Por otro lado, con el Programa EMPUJU del Servef, el cual
ha sido subvencionado con
32.664 euros del total de la ayuda concedida y destinado a la
contratación de jóvenes menores de 30 años, el consistorio ha
contratado a tres peones de limpieza de edificios y locales municipales y vías públicas, dos de
los cuales estarán durante siete
meses y uno durante 12 meses.
El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, según han
manifestado fuentes municipales “siempre se implica en aque-

CURSOS
VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
12 horas. Coaching orientado al empleo.
Adquiere habilidades para superar con
éxito una entrevista de trabajo.
MARTES 26 DE SEPTIEMBRE
10 horas. Modelos Fiscales. Conoce las
obligaciones fiscales para preparar el calendario del contribuyente.

llas iniciativas dirigidas a mejorar los niveles de empleo juvenil, y a favorecer la experiencia
laboral de los jóvenes valencianos, puesto que este consistorio
apuesta para que los jóvenes
tengan empleo pero que sea un
empleo digno y de calidad”, han
precisado.
En esta línea, desde el ayuntamiento aseguran que “se está
haciendo una apuesta clara por
el trabajo y por políticas activas
de empleo que tratan de reducir
el desempleo en jóvenes menores de 30 años y dar nuevas
oportunidades a los mismos”.
El alcalde, Enrique Santafosta, fue el encargado de recibir en
el salón de plenos a los siete
nuevos trabajadores.

Los alcaldes de San Antonio
de Benagéber y de l’Eliana, Enrique Santafosta y Salva Torrent, se reunieron el pasado 5
de septiembre con el director
general de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad, Carlos
Domingo, para plantear cuestiones que afectan a ambos municipios vecinos.
Por parte del primer edil de
AISAB se puso sobre la mesa la
rotonda de acceso al casco urbano de San Antonio de Benagéber y la urbanización de San Vicente “por los problemas de
tráfico que genera y las molestias a nuestros vecinos”.
Según han explicado fuentes
municipales, se hicieron algunas propuestas que se estudiarán por parte de los técnicos, como es una incorporación directa
desde San Vicente a la autovía
sin necesidad de usar la rotonda
para la salir desde la urbanización, entre otras medidas.
Los responsables municipales
volvieron a insistir en la construcción de una pasarela ciclo-

12 horas. Descubre tu genialidad, diferénciate, enfócate. Descubre tus fortalezas y enfócate en ellas para alcanzar los
objetivos que te propongas en cada momento.
Accesos por Calle de Los
JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE
Picachos y calle Daltá
10 horas. Normativa sobre facturación.
Abierto de 9 a 14 horas de lunes a
Conocimientos prácticos. Aplicación de sábado. Viernes también de 17:30 a
20 horas.
herammientas de Marketing.

MERCADO
MUNICIPAL

peatonal que cruce la autovía
desde la zona de Montesano. En
este sentido, ambos alcaldes
coincidieron en que sería una
medida “muy positiva” para los
vecinos de ambos municipios de
Camp de Túria.
Los alcaldes de AISAB y del
PSPV coincidieron, además, en
que “juntos somos más fuertes”
a la hora de plantear las demandas ante el resto de administraciones. En este sentido, Enrique
Santafosta expresó su confianza
en que estas reivindicaciones
sean tenidas en cuenta. “Esperemos que estas peticiones lleguen a buen puerto”, señaló tras
la reunión.
En el encuentro que tuvo lugar en la sede de la Dirección
General de Carreteras participaron además de los alcaldes y técnicos municipales de l’Eliana y
San Antonio de Benagéber, la
diputada provincial de Bienestar Social y concejal de Urbanismo de l’Eliana, Mercedes Berenguer, y el subdirector general
de Movilidad, Josep Llin.
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Francisco y Santo Domingo i
l’IES les Rodanes han obert de
nou les seues portes a vora
1.400 alumnes que començaren
l’11 de setembre les classes.
Al llarg de les vacances s’ha
procedit al repintat de tota l’escoleta on hi ha matriculats 62
xiquets d’entre 1 i 3 anys.
A l’Horta Major, per segon
any consecutiu, el centre disposa d’una aula infantil de 2-3
anys on hi ha matriculats 18
alumnes, s’ha renovat bona part

de la façana, amb una inversió
de 21.542’11 euros i s’ha procedit a eliminar deficiències en les
instal·lacions elèctriques de les
aules. Al col·legi la Pea, que
acull més de 200 alumnes, el
personal del serveis del centre i
d’una empresa local han repintat bona part de l’edifici.
Al col·legi San Francisco y
Santo Domingo, on hi ha més de
300 escolars matriculats en
aquest curs, les instal·lacions
del centre també han estat condicionades durant les vacances
d’estiu.

,0+.(*).0$.0-/,"*0*&)(/) 0/0+&%#*/)
/%0/*.(+'0,.-0.-#)/$.-0+/$/00$'.El centre de salut de Vilamarxant tornarà a comptar amb
atenció de vesprada de forma
continuada el pròxim 18 de setembre. L’alcalde de la localitat,
Jesús Montesinos, ha mantingut una reunió amb Amparo
Sánchez, directora d’Atenció
Primària del departament de salut Arnau de Vilanova-Llíria;
amb Carlos Herrero, director
d’Infermeria, i amb Fernando
Seguí, coordinador del Centre
de Salut on s’ha plantejat la possibilitat d’ampliar en un futur
aquesta atenció i que els usuaris

puguen rebre la consulta del seu
metge de capçalera o pediatra
de vesprada setmanalment, en
lloc de cada 15 dies que és la freqüència actual.
Les dues administracions
també han acordat mecanismes
per tal de millorar la col·laboració entre la Policia Local del municipi de Camp de Túria i els facultatius
en
servei
d’emergències. L'objectiu és que
la coordinació siga òptima quan
la policia intervinga per a facilitar un trasllat o la localització
d’un malalt.
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La piscina municipal ha tancat les seues
portes al públic fins al pròxim 18 de setembre. El motiu de la clausura de les instal·lacions són les obres de millora i manteniREDACCIÓ | La piscina municipal de Vilamarxant està sent
objecte aquests dies dels treballs de manteniment necessaris perquè els usuaris puguen
començar la temporada en unes
instal·lacions òptimes.
Després que la Regidoria
d'Esports acordara enguany
mantenir-la oberta durant tot el
mes d'agost, la instal·lació es
tancarà al públic unes dues setmanes per a dur a terme les actuacions de millora.
Els treballs consisteixen a tornar a ajuntar el gres principal de
la piscina, el manteniment general de la sala de màquines i la
reparació de les platges. Aquestes tasques i les activitats previstes en la piscina les està desenvolupant
una
nova
adjudicatària, després de fer un
nou procés de contractació una
vegada expirat l'anterior.

ment que s'estan duent a terme en el got de
la piscina, en la sala de màquines i en la zona de platja. Les activitats programades es
reprendran el pròxim 2 d'octubre.

Treballs de manteniment de la piscina municipal.

La previsió municipal és que
la instal·lació estiga de nou
oberta al públic el pròxim 18 de
setembre.
D'altra banda, ja està obert el
període d'inscripcions per a les
activitats aquàtiques programades, que es reprendran el 2 d'octubre. Els interessats poden

apuntar-se en la recepció de la
piscina de 9 a 13.30 hores i de 15
a 22 hores. Les activitats programades són: natació per a bebès, preescolars (de 3 a 5 anys),
escolars (de 6 a 14 anys), adults
(majors de 14 anys) i majors de
65 anys, ‘aquagym’. A més es
podrà accedir a bany lliure.
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Les obres de restauració de la
senda del corral de la Bassa Barreta ja estan en marxa en una
primera fase. L’actuació consisteix a substituir la fusta per sòl
estabilitzat ecològic amb àrids i
conglomerats naturals.
Aquesta inversió inicial permetrà que el consistori no haja
de gastar-se uns 9.000 euros tots
els anys en tasques de manteniment, ja que la fusta necessita
més cures que els nous materials
projectats.

Els pressuposts d’aquesta primera fase està estimat en 12.000
euros, dels quals 3.000 euros els
aporta la Generalitat, amb la mà
d’obra de les brigades de Parcs
Naturals, que faran les tasques
de desmuntatge i recollida de la
fusta extreta. La resta de l’actuació la durà a terme l’Ajuntament.
Quan els treballs estiguen finalitzats, el camí tindrà una aparença
més rústica, amb el seu color natural i totalment integrat en el
seu entorn.

DISSABTE 16 DE SETEMBRE
20 hores. Concert Coral Renàixer i Coral de l’Associació d’Amics
de Cristòfor Aguado, de Picassent.
Centre Pastoral (Patronat).
DIMARTS 19 DE SETEMBRE
19 hores. Taller d’òpera: Los
cuentos de Hoffmann, de Jacques
Offenbach. Sala d’actes de l’Edifici Cultural la Cisterna.
DIMECRES 20 DE SETEMBRE
19 hores. Taller d’escriptura cre-

/0#)&+.--0.(0&(&)0/0/(*/0/*.)'(/0'0/,0)'-*0$.0,/0/,"*0#&-/0'0/0,.-0.-*.Centenars de veïns il·luminaren amb els seus ciris el recorregut on van estar presents els xiquets que
han pres la comunió, les falles, la Confraria del Crist de la Salut, la Regina de les Festes, Laia Benlloch,
i la seua cort i la corporació municipal. Els focs artificials posaren punt i final a les Festes 2017.

ativa al voltant de l’obra. 2na
planta Casa de la Cultura (seu de
l’Asociación Cultural Azahar).
DIJOUS 21 DE SETEMBRE
19 hores. Taller de poesia: ‘Las
Flores del mal’, de Charles Baudelaire. 2na planta Casa de la Cultura (seu de l’Asociación Cultural
Azahar).
DIVENDRES 22 DE SETEMBRE
20 hores. Concert de la cantautora GEM. Presentació de les can-

çons del seu disc ‘Dent de Lleó’.
En la Seu de l’Associació Cultural
9 d’Octubre (carrer Font Nova, 5
de Vilamarxant).
DISSABTE 23 DE SETEMBRE
10:30 hores. Segon Aniversari
de l’Asociación Cultural Azahar.
Activitats i tallers culturals.Avinguda 2 de maig.
19:30 hores. Concert bandes juvenils: Villar del Arzobispo i Unió
Artística Musical de Vilamarxant.

Replaça.
DIUMENGE 24 DE SETEMBRE
19 hores. Teatre per a públic jove-adult: ‘Tres sombreros de copa’, de Miguel Mihura. Casa de la
Cultura.
DIMECRES 27 DE SETEMBRE
19 hores. Sessió dedicada a l’obra Homenatge a Catalunya, de
George Orwell. 2na planta Casa de
la Cultura (seu de l’Asociación
Cultural Azahar).

DIVENDRES 29 DE SETEMBRE
19:30 hores. Concert Coral Veus
del Túria i Coral Sant Antoni. Casa de la Cultura.
DISSABTE 30 DE SETEMBRE
19 hores. Concert de Rondalla
‘La Tornada’ de Bonrepòs i Mirambell i de la Rondalla de Vilamarxant. Casa de la Cultura.
18:30 hores. Taller de teatre.
2na planta Casa de la Cultura (seu
de l’Asociación Cultural Azahar).
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Gátova se prepara para celebrar las fiestas
de la Merced. Las calles de la localidad de
la Serra Calderona de 400 vecinos albergarán los actos lúdicos y religiosos del 21
REDACCIÓ | El sonido de las
campanas y de los masclets
anunciará el 21 de septiembre el
inicio de las fiestas patronales
de Gátova. Será el arranque de
tres días de celebraciones en honor a San José, el Cristo de la
Misericordia y a la Virgen de la
Merced, patrona de la pequeña
localidad de la Calderona.
Este año la organización de
las fiestas ha corrido a cargo de
las tres clavariesas Elisa Guillén, Amparo Sánchez y Regina
Sánchez que han preparado un
programa en el que los actos religiosos se complementan con
actos lúdicos en los que no faltan la música y la pólvora. Las
clavariesas han contado con la
colaboración económica que
han realizado muchas personas
con la lotería, la rifa, los cartones y las cuotas como medio de
financiación de la fiesta.
Una de las tradiciones que se
trata de recuperar es el adorno
de las fachadas y de las calles.
Una costumbre que se ha ido
perdiendo con el paso de los
años debido a que la mayoría de
los vecinos que acuden a las
fiestas viven fuera del pueblo.
Para ello, las clavariesas han
convocado un concurso de balcones para todos aquellos veci-
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al 24 de septiembre. Al frente de las fiestas
se han situado este año tres mujeres, Elisa
Guillén, Amparo Sánchez y Regina Sánchez, las clavariesas de la Merced de 2017.

Clavariesas de las fiestas patronales de la Merced.

nos que quieran adornar sus viviendas durante esos días. Un
jurado será el encargado de recorrer las calles del pueblo para
visitar las casas y espacios adornados para emitir su veredicto.
Otro de los elementos tradicionales de las fiestas que se
pretende recuperar es la ofrenda de flores a la Virgen de la
Merced con un recorrido por el
Camino de Marines.
La ofrenda para depositar las
flores ante la imagen de la Virgen tendrá lugar el día 23 de
septiembre, festividad del Cristo
de la Misericordia.

El domingo 24, día de la Merced, comenzará con el rosario
de la aurora acompañado por la
Banda de Música Santa Cecilia
de Gátova y concluirá con los
fuegos artificiales que disparará
la Pirotécnia Martí tras la procesión.
Dentro de las fiestas se ha
previsto un homenaje a los vecinos de más edad del municipio,
Carmen Sierra, de 97 años, y José María Sierra, de 91 años. La
comitiva festiva realizará un alto en el camino en el pasacalle
para visitar a estos dos vecinos
próximos al siglo de vida.

La actuación de la Agrupación
Folclórica ‘El Portal’ en la Plaza
Vieja puso el broche final el pasado 13 de agosto a la XXX Semana Cultural y Deportiva de
Gátova, que arrancó el 7 de
agosto con actividades para todas las edades.
Dentro de este evento, que ha
cumplido ya 30 años, ha tenido
lugar la tercera edición de la Gala del Deporte celebrada en el
salón de actos del edificio del
Hoyo, donde se entregaron los
trofeos de las distintas modalidades y los reconocimientos a
los deportistas más destacados
del año. Los establecimientos de
la localidad tabién han participado en la Feria de la Tapa.
Uno de los eventos más especiales fue la Ruta Musical que
recorrió las calles del pueblo, de
la mano de la Sociedad Musical
Santa Cecilia de Gátova, acompañada por la rondalla Raíces
de Gátova.

SÁBADO 16 SEPTIEMBRE

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE

19:00 h. Actuación de la rondalla Raíces de Gátova en el Edificio el Hoyo.

Festividad del Santísimo Cristo

JUEVES 21 SEPTIEMBRE
14:00 h. Gran volteo general de campanas anunciando el inicio de las fiestas acompañado con el lanzamiento de
masclets.
21:00 h. Cena de sobaquillo en la Plaza Mayor para todos los cofrades. Las
clavariesas proporcionarán el picoteo,
bebida y postre. Posteriormente, se
amenizará con baile.
VIERNES 22 SEPTIEMBRE
Festividad de San José

FIESTAS PATRONALES
DE LA MERCED
GÁTOVA 2017

"

12:00 h. Misa en Honor a San José.
17:00 h. Juegos populares para los niños y adultos. Se repartirá merienda.
18:00 h. El jurado del Concurso de
Balcones y Espacios Adornados recorrerá las calles del pueblo visitando a todos los participantes. Los interesados
en participar deberá inscribirse.
20:30 h. Procesión.
24:00 h. Verbena con la Orquesta
Avalancha en el Parque del Hoyo.

8:00 h. Concurso de tiro al plato patrocinado por los clavarios de San Rafael.
10:00 h. Parque infantil en el Hoyo.
11:30 h. Recogida de las clavariesas
acompañadas por la Banda Santa Cecilia.
12:00 h. Misa en honor al Santísimo
Cristo de la Misericordia.
13:00 h. Campeonato de birlos en la
calle Manuel Pastor.
14:00 h. Traca de caramelos para los
pequeños en la Plaza Mayor.
14:30 h. Comida de hermandad en la
Plaza de la Iglesia, con degustación de
"olla". Amenizada con música. Necesario llevar plato y cubierto, las clavariesas proporcionarán el postre.
18:30 h. Ofrenda de Flores a la Virgen
de la Merced. Salida: Camino Marines.
20:30 h. Procesión en honor al Cristo
de la Misericordia.
24:00 h. En el Parque del Hoyo, espectacular Orquesta La Fiesta.
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
Festividad de Nuestra Señora de
la Merced

En el marco de la Semana
Cultura se inauguró en el local
juvenil la exposición de pintura
‘Manuel Martínez’ con la colección de obras del artista local.
El Museu de Prehistòria de
València organizó en el Parque
Cortes Valencianas una gincana
y un taller de dibujo para que
los más pequeños descubrieran
la cultura ibérica. Además, pudieron observar una fusayola y
pesas de telar íberas originales,
halladas en las excavaciones del
yacimiento de Torrejón.
Los más jóvenes también participaron en un taller de doblaje
en valenciano a cargo de Francesc Fenollosa i Tenel y disfrutaron con espectáculo ‘Clowntamos Clowntigo’ de Teatro
Reforma y ‘La Isla del Tesoro’ a
cargo de La Tourné Teatro.
La programación se completó
con clases de zumba, baile,
aquagym y un cliclopaseo por
las calles del municipio.

9:00 h. Rosario de la Aurora acompañado por la Banda de Música Santa
Cecilia de Gátova.
11:30 h. Recogida de las clavariesas.
12:00 h. Misa cantada en honor a
nuestra Patrona la Virgen de la
Merced y acompañada por la Rondalla
Raíces de Gátova.
13:00 h. Pasacalle con un alto en el camino para homenajear a Carmen Sierra
Sánchez de 97 años y a José María Sierra Sánchez de 91 años, la mujer y el
hombre más longevos de Gátova. A continuación, en la Fuente de los Caños
baile de pasodobles.
14:00 h. Traca kilométrica realizando
el recorrido de la procesión, a cargo de
Pirotecnia Martí.
14:30 h. Paella gigante en la Plaza de
la Iglesia, para todos los cofrades. Las
clavariesas proporcionarán cubiertos,
mesas, sillas y postre.
18:30 h. La Banda Santa Cecilia de Gátova realizará la tradicional ‘Tarde de
Jotas’ en la Plaza Mayor. En el descanso de la actuación se repartirá algo de
merienda y mistela.
20:30 h. Procesión en honor a la patrona de Gátova, la Virgen de la Merced,
encabezada por la dolçaina y tabalet. Al
finalizar se dispararán unos originales
fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Martí.
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La Conselleria de Cultura ha
adjudicado un millón de euros
a 31 proyectos en los municipios
valencianos para trabajos de
conservación, protección y recuperación del patrimonio cultural arqueológico, arquitectónico,
histórico-artístico,
etnológico y paleontológico, de
naturaleza inmueble.
Uno de los espacios que figuran en el listado de la conselle-

ria y que se beneficiará de estas
ayudas en la provincia de Valencia es el poblado íbero de
Castelar en Casinos.
La subvención pretende ayudar a los ayuntamientos a cofinanciar los proyectos de actuación hasta un máximo del 95%
del presupuesto de la actividad
solicitada, con una cuantía máxima que no podrá superar los
40.000 euros.
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Espectacles musicals, pirotècnics, paelles i processons han sigut els protagonistes de les festes
d’estiu celebrades a Benissanó.
Els actes, que començaren amb
dos dies de bous, han anat succeint-se al llarg de tres setmanes
en les quals els benissaners i els
que han visitat aquesta població
han pogut gaudir dels esdeveniments programats.
Els espectacles amb més
afluència de públic han estat
l’homenatge a Nino Bravo amb
la participació de la banda de
música local i l’actuació del grup
‘La Canalla’. El sopar al carrer va
omplir de gom a gom la coneguda com a “plaça del Bàrio”.
L’alcaldessa de Benissanó,
Amparo Navarro, ha agraït el
treball fet pels Clavaris de Sant
Josep en l’organització i desenvolupament d’aquestes festes:
“Els jóvens -nom amb el qual es
coneix a aquests clavaris- han

demostrat un alt grau de compromís i de responsabilitat en
aquestes festes”. També ha felicitat totes les associacions que
han contribuït a aquestes festes
com ara, la penya ‘El Coet’ que
enguany celebra el seu 25é aniversari, les dues penyes taurines,
ADÀEC, l’Associació de Pensionistes, la Societat Musical, Benicórrer, i al regidor de Festes, Rafa Navarro, “pel seu incansable
treball en l’organització”.
La primera edil també ha destacat la col·laboració de tots i cadascun dels empleats municipals, des dels policies fins a les
brigades de la neteja, que han
minimitzat l'impacte de les festes en el dia a dia dels veïns, i a
l’actitud que han demostrat els
veïns que pateixen la festa de
més prop per les molèsties que
se'ls ha pogut ocasionar, perquè
“la festa sense la complicitat dels
veïns deixa de ser festa”.
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la campaña de recolección de la almendra
se ha iniciado en el conjunto de las zonas
productoras sin un precio para los agriP.G.| La Unió indica que pese a existir un precio de lonja,
bastante inferior al de la campaña pasada, los operadores no están comprando almendra y no
fijan ellos los precios con el claro objetivo de que bajen aún
más las cotizaciones.
Para la organización agraria
“todo es fruto de una estrategia
intencionada para que el productor acabe vendiendo finalmente a bajo precio por el miedo a que se le quede en el árbol”
y ya ha detectado ventas de almendras sin precio, “pudiendo
acabar al mismo nivel que hace
ocho años donde fue ridículo lo
pagado a los agricultores”.
Los compradores de almendra pagaron en la pasada campaña un alto precio por la almendra y vieron disminuido su
margen de beneficios. “Ahora,
parece que no desean que suceda lo mismo y por eso se han

cultores, lo que ha generado “incertidumbre y preocupación”. Esta campaña se podría llegar a superar los 100 millones de
kilos de almendras importadas.

puesto de acuerdo para esperar
que el mercado se hunda más”.
La almendra americana de
California, más económica que
la nuestra, suele entrar fácilmente en los mercados europeos y marcar las cotizaciones y
este año tienen una gran cosecha mientras que el año pasado
sufrieron los rigores de las heladas. Este año hay más cosecha
en la Comunitat que la anterior,
“pero aún así no se cubre la demanda del consumidor y se importa, lo que hace sospechar de
movimientos especulativos”.
Según los datos disponibles,
en la presente campaña se podría superar los 100 millones de
kilos de almendras importadas,
mientras que la producción en
nuestro país será de 57 millones
de kilos.
La producción prevista en la
Comunitat para esta campaña
es de 5.936 toneladas (2.300 en

Alicante, 1.654 en Castellón y
1.198 en Valencia), más alta que
la anterior y en parecidos términos a la de hace dos.
Los precios que aparecen en
en lonja son de alrededor de 4
euros el kilo de almendra en
grano en la variedad Comuna y
de 7 euros el kilo en la Marcona,
mientras que el año pasado por
esas fechas eran de 6 euros y 8,5
euros, respectivamente.
La Unió solicitará al Ministerio de Agricultura, si continúa
esta tendencia de bajos precios,
que establezca los mecanismos
previstos en caso de perturbación de mercados y que se garantice la trazabilidad de la almendra para evitar el fraude al
consumidor y que no se mezcle
con otras de importación. “Es
fundamental que los consumidores conozcan la calidad de la
almendra autóctona frente a
importadas de peor calidad”.
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La alcaldesa de Marines, Lola Celda, ha sido la encargada de inaugurar el nuevo gimnasio municipal, que durante el mes de septiembre será gratuito. Un nutrido grupo de vecinos se dio cita en las instalaciones públicas para probar los nuevos aparatos y hacer pesas tras las vacaciones de verano.

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE



SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE
22:30 horas. CINE
DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE
18:30 horas. CINE

PRECIOS TAQUILLA: NORMAL3€
BUTACA ORO: 5€
Abono válido para los dos días.
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El PSPV y Esquerra Unida han completado el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Serra con el reparto de las concejalías y tenencias de alcaldía. Los socialistas
P. GUZMÁN | En las negociaciones, los socialistas han cedido a EU la Concejalía de Urbanizaciones, que asume el
portavoz, Carlos Montalbán, y el
resto -Juventud, Sanidad, Deportes y Participación Ciudadana- serán compartidas por ambos socios.
La nueva alcaldesa socialista,
Alicia Tusón, asumirá las áreas
de Régimen Interior, Personal;
Policía y Protección Civil; Cultura; y la nueva delegación de
Participación Ciudadana. Esta
última compartida con EU.
El primer teniente de alcalde,
Joaquín Arnal, del PSPV, estará
al frente de las áreas Urbanismo
y Obras Públicas; Servicios y
equipamientos municipales;
Economía y Hacienda; y Agricultura y Medio Ambiente.
El portavoz de EU, segundo
teniente de alcalde, asumirá Ur-
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han cedido a su nuevo socio Urbanizaciones y compartirán las delegaciones de Juventud, Sanidad, Deportes y Participación
Ciudadana, esta última de nueva creación.

Los dos concejales de EU junto a la alcaldesa Alicia Tusón.

banizaciones; y Deportes; Juventud; y Participación Ciudadana, compartidas con el PSPV.
El concejal socialista Santiago
Cabo será titular de Turismo y
de la nueva concejalía de Comercio y su compañera del
PSPV Inma Bartual asumirá
Fiestas; Deportes y Juventud -

compartidas con EU-.
La recién incorporada Laura
Revert, que tomó posesión del
acta tras la dimisión de Javier
Arnal, estará al frente de Educación y Sevicios Sociales y de Sanidad. Esta última compartida
con la concejal de Esquerra Unida, Lidia Vallejo.



Los más pequeños han brindado 16 grandes partidas de frontenis en el polideportivo de Serra en el
primer torneo infantil. Iván Garrigues y Vicente Tomás fueron campeones; Aaron Palacios y Sergio
Navarro, subcampeones; Rafelo Martínez y Jorge Bayo, terceros y Hugo Gaza y Joan Collado, cuartos.



La Policía Local de Serra ha
frustrado un posible robo tras
interceptar un vehículo sospechoso ocupado por tres individuos con numerosos antecedentes penales por robo.
Los hechos ocurrieron en la
madrugada del pasado 11 de
septiembre, cuando los agentes
municipales observaron una
furgoneta con tres ocupantes dirigirse con las luces apagadas y
“actitud sospechosa”, según el
relato de facilitado por fuentes
municipales, hacia una calle de
la población.
Tras percatarse de lo ocurri-

do, los policías interceptaron el
vehículo que ya se encontraba
estacionado delante de unas viviendas e identificaron a los
ocupantes, que contaban con
numerosos antecedentes, ingresos en prisión y detenciones relacionadas con delitos de robo
con fuerza y contra el patrimonio. Tras realizar el procedimiento establecido y tras comprobar que no contaban con
requerimientos judiciales en vigor, abandonaron la población.
Los agentes intervinieron varios objetos susceptibles de ser
utilizados para cometer robos.
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La Guàrdia Civil ha detingut
una persona de 38 anys com a
responsable del robatori d'un
Crist Rei en el seu tron, amb una
altura de 50 centímetres, un rellotge de paret amb la imatge de
la Verge dels Desemparats i una
tela ornamental de color verd
d'una capella de l'Hospital Doctor Moliner de Serra.
L'operació ‘Faristol’ s'inicià el
passat 9 de juliol, per part de
components de la Guàrdia Civil
de Bétera, una vegada van tenir
coneixement de la sostracció de
diversos efectes de l'interior de
la capella del centre hospitalari.

DIVENDRES 22
DE SETEMBRE
22:30 HORES
CONCERT DE PEP
GIMENO
‘BOTIFARRA’
CASA DE LA
CULTURA DE SERRA

El detingut freqüentava l'hospital ja que cuidava d'un malalt
i, segons el relat de la Guàrdia
Civil, va aprofitar una visita a la
capella per a sostraure els objectes. En el registre realitzat pels
agents en el seu domicili de Paterna es van localitzar i van recuperar els efectes que el detingut utilitzava dins de l'habitatge
amb altres símbols religiosos a
manera d'altar envoltat de veles.
Les diligències han passat a la
disposició del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció número 5
de Llíria.

Foto: Josep Arroyo
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REDACCIO | Un any més l'Aplec ha fet un recull de les més
diverses activitats culturals. Els
assistents pogueren participar
tant en xarrades, cercaviles reivindicatives o tallers diversos,
com en activitats més lúdiques
com unes miniolimpiades, o
unes concorregudes actuacions a
càrrec de Pep Gimeno 'Botifarra', i els grups 'Aspart' i 'El Diluvi'.
Aquesta edició de l'Aplec que
recorre la comarca i que s’ha celebrat per primera vegada a la
Pobla de Vallbona ha arrossegat
polèmica per les denúncies que
Mari Carmen Contelles, vicesecretaria del Partit Popular, ha
llançat a través d'un comunicat a
l'equip de govern municipal i a la
vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, pel que denominen
"atac frontal que s'ha produït
emparat per Compromís contra
principis bàsics en democràcia
com són el pluralisme polític, la
llibertat ideològica, el consens, la
convivència i el respecte" per
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vegada el ja tradicional Aplec de Camp de
Túria que celebrà la seua sisena edició.
Dos dies carregats d'activitats culturals de
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tot tipus que varen omplir el parc municipal.
Des de el PP s'han criticat algunes de les activitats com un 'tragaboles' amb les caricatures de Rita Barberá i de Francisco Camps.

Llançament de xapes en les Miniolimpiades de l’Aplec.

"autoritzar un Aplec cultural en
el qual participen menors i que
inclou el llançament de dards
contra els rostres de Rita Barbera i de Francisco Camps".
Beatriu Palmero, regidora de
Cultura, ha replicat que l'Ajuntament de la Pobla "dóna autorització per a la realització de l'acte,
com a altres associacions i sense
els sectarismes que tenia el govern anterior". A més afegeix

que Contelles "desconeix totalment el que és l'Aplec" i parla "
d’oïdes i des de l'odi".
Palmero ha acusat, al mateix
temps, l'ex alcaldessa de la Pobla
i actual portaveu de l'oposició de
mentir en dir que es van llançar
dards contra la imatge de Camps
i Barberá. "Es tractava del joc del
tragaboles, en política tot no val
i no es pot mentir de manera tan
descarada".

L’Ajuntament de Nàquera ha
iniciat les obres de reparació del
Pont d’Europa, que afectarà a la
prolongació del carrer Pineda
sobre la CV-310 i el Barranc de
Nàquera fins a la seua unió amb
la plaça La Font. Les obres tindran una durada de 10 setmanes i finalitzaran el pròxim mes
de desembre, afectant així el
cercavila i els recorreguts dels
actes de les Festes Patronals.
Per a garantir la seguretat dels
veïns el pont quedarà tallat a la
circulació de persones i vehicles,
buscant vies alternatives a través de Vinyes i l’encreuament de
Portacoeli o a través de la rotonda de la Font i CV-310 per a facilitar l’accés al casc urbà.

Les parades d’autobús de Barack Obama i carrer València 6,
quedaran inutilitzades, prenent
com a alternatives l’anterior o
posterior a aquestes: l’encreuament del semàfor del Passeig de
les Delícies en la part alta de la
localitat i carrer València 32 davant del parc a l’altura del Racó
de Nàquera a la part sud.
El consistori naquerà ha invertit un total de 90.240 euros
de fons de la Diputació de València per a escometre la reparació i pavimentació de les voreres, la demolició i reconstrucció
de les baranes del pont, la
col·locació de desaigües, formigonat i ajust del cablejat de l’enllumenat públic.

!! !  ! !
! !! ! !
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El centro comercial de l’Eliana celebrará el próximo 7
de octubre la gala de elección de Miss y Mister Ciudad
Comercial El Osito. Los ganadores obtendrán el pase directo para el certamen de Miss y Mister Valencia.
La gala de Miss y Mister Ciudad Comercial El Osito, que se
ha consolidado en el calendario
de los certámenes de belleza de
la provincia de Valencia cumple su séptima edición.
La esperada cita ya tiene fecha. Será el próximo 7 de octubre en la galería comercial de
l’Eliana. Los jóvenes aspirantes
a modelos competirán por coronarse como Miss y Mister
Ciudad Comercial y obtener así
el pase directo para el certamen de Miss y Mister Valencia.
El evento, abierto al público,
se dividirá en un casting y los
seleccionados por el jurado
participarán en la gran Gala
exhibiendo todo su potencial
para adentrarse en el mundo
de la moda.
Tras varias ediciones, El Osito ha sido el tranpolín para
muchos jóvenes aspirantes a
abrirse camino en el mundo de
la moda como David Roca,
que, desde su primer título
Mister Ciudad Comercial El

Osito en 2011, ha llegado a convertirse en Mister Internacional España 2014; o Adrián Herrero ganador en 2012 y actual
modelo de éxito en México.
La última Miss Ciudad Comercial El Osito: Mercedes Riveira se proclamó Miss Valencia 2016.
Antes de la gala, durante este mes de septiembre, el centro
comercial de l’Eliana ofrece todo lo necesario para equipar a
los más pequeños de la casa en
la vuelta al cole. Los clientes del
centro de referencia de la comarca de Camp de Túria, podrán encontrar en un mismo
espacio todo el material escolar, ropa, calzado y prendas
deportivas a los mejores precios para que la vuelta de las
vacaciones sea más llevadera.
Además, los que se visiten el
centro comercial para realizar
sus compras tendrán a su alcance una amplia oferta de
restauración en los locales para todos los gustos y bolsillos.
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El Servicio de Medidas Judiciales en Medio Abierto de la Mancomunitat Camp de
Turia ha atendido en lo que llevamos de
año a 68 menores infractores de la comarREDACCIÓ | Este servicio de
la Mancomunitat recibe a los
menores de entre 14 y 18 años
residentes en alguno de los 17
municipios del Camp de Túria
que, habiendo cometido una falta o delito, les es impuesta por
los Juzgados de Menores una
medida judicial en medio abierto -no privativa de libertad- recogida por la Ley de la Responsabilidad Penal de los Menores.
La responsable del servicio,
Marta Borja, explica que se emplea una metodología de orientación psicoeducativa. “Las medidas tienen como objetivo
responsabilizar al menor de sus
propias acciones y de las consecuencias de sus actos”.
A los jóvenes se les facilita la
adquisición de las habilidades,
capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo
personal y social y apoyos durante el proceso de inserción social, vinculándolos con los re-
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ca. Los técnicos realizan una intervención
individualizada con estos jóvenes de entre
14 y 18 años que ha conseguido un índice
de reincidencia que apenas alcanza el 2%.

La Mancomunitat atiende a los menores con medidas judiciales.

cursos formales de apoyo. “Se
pretende la reinserción del menor en su medio, trabajando
desde los contextos individual,
familiar y social”, detalla.
Las medidas que se aplican
son las que marca la ley: tratamiento ambulatorio; asistencia
a un centro de día; permanencia
de fin de semana en domicilio;
libertad vigilada; convivencia
con otra persona, familia o gru-

po educativo; prestaciones en
beneficio de la comunidad; realización de tareas socio-educativas. Los profesionales encargados de ejecutar estas medidas,
además, han creado programas
con contenido específico que se
realizan con grupos de jóvenes
en riesgo de educación vial,
Fent Camí, Re-corre la Vida y
un programa de educación sexual.

La Mancomunitat Camp de
Túria continúa con los preparativos de la octava edición de la
Carrera de los Árboles y Castillos que se celebrará el fin de semana del 28 y 29 del próximo
mes de octubre. Este año el reto
es aún mayor, ya que sus 15 etapas componen un recorrido de
cerca de 200 kilómetros, a través de los 17 municipios de la
comarca.
La carrera se disputará por
equipos, integrados por un mínimo de ocho corredores y un
máximo de 15, que durante dos
días recorrerán el patrimonio
natural y arquitectónico de
Camp de Túria. “Cada equipo
determina el corredor que participará en cada etapa en fun-

ción de la dificultad del recorrido. Hay que tener en cuenta que
hemos establecido tiempos límites para cada etapa”, explican
desde la organización.
La inscripción para participar
en la carrera puede realizarse
hasta el 24 de octubre a través
de la página web www.carreraarbolesycastillos.es
Esta carrera, organizada por
la Mancomunitat Camp de Túria en colaboración con los
ayuntamientos de la comarca y
con el apoyo de la Agència Valenciana de Turisme de la Generalitat Valenciana, se ha convertido en una cita ineludible para
los runners ya que combina deporte y naturaleza, con el rico
legado histórico de la comarca.
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A mitjans del passat mes de juliol ens
desdejunàvem amb una notícia sorprenent: l'Arquebisbat de València rellevava
el rector de la Pobla de Vallbona -encarregat de la gestió de les dos esglésies existents a la localitat- per presumptes irregularitats econòmiques derivades de la seua
funció eclesiàstica. No recorde que les altes
instàncies religioses hagen pres una mesura tan dràstica i preocupant envers un
rector al Camp de Túria. Almenys, públicament no ho havien fet mai, com a mínim
no ho havien reconegut així, amb paraules
clares i directes. De seguida, sense parar
en palletes, se li ha buscat un substitut, tot
tenint en compte el trasbals que hi ha hagut a la Pobla pel que fa a la marxa i l'arribada de rectors a les dos parròquies, la de
les Ventes i la del Poble (així conegudes),
dimissions i fugides sobtades incloses. No
se sap ben bé si la Pobla ha esdevingut una
plaça difícil de torejar, la seua gent és molt
exigent o és, directament, una qüestió de
sort, tant a l'hora d'escollir la persona
adient per a dirigir l'església com pel moment oportú a l'hora de portar a terme eixes substitucions o relleus.
Als pobles, històricament, sempre hi ha
hagut certs càrrecs que han tingut una dosi elevada de glorificació i vanaglòria entre
les classes socials més modestes. Fruit
d'eixe protagonisme a la societat, han tingut una projecció i un poder inabastable
per a la resta i han esdevingut, per tant, un
mirall per a la immensa majoria de la població. Entre els més reconeguts cal destacar-ne el paper del metge, l'alcalde, l'advocat, el terratinent, el guàrdia civil, el militar
o el rector. Tothom volia arribar a assemblar-s'hi algun dia. La fita era sempre, però, una quimera d'impossible assoliment.
Amb les seues virtuts i els seus defectes, els
primers tapaven els segons, amb la qual
cosa consolidaven la seua posició. Un model per a la resta de la societat que, fins i
tot, els conferia un tarannà de seriositat i
èxit indestriables. No obstant, al llarg dels
últims anys eixos càrrecs que sempre han
tingut una consideració envejable ara s'han vist esquitxats als mitjans de comunicació per presumptes casos de corrupció i,
per tant, han vist reduïda dràsticament la
seua imatge pública. Això ens alerta que
ningú no està exempt de tindre defectes o
de fer malifetes, més enllà dels càrrecs que
se n'ocupen o de poders divins determinats.
En les societats locals més menudes, on
tot el món es coneix i cadascú sap allò que
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fa el seu veí, resulta més difícil de pair determinades conductes en persones que,
d'entrada, semblaven virtuoses o amb un
poder sobrenatural en la seua funció. La
realitat, però, llença al terra tot allò que ha
costat tant d'aconseguir en el temps i situa
tothom al mateix nivell. Ningú no és indispensable ni millor que el veí per ocupar
un càrrec o un altre a la vida. Per això, el
cas que hem conegut a través dels mitjans
de comunicació sobre el rector de la Pobla
encara ha sobtat més entre tota la societat
local, tant els feligresos com la resta de les
persones. Com sempre a la vida, els diners
i la gestió que se'n fa és un element clau i
essencial per explicar i argumentar determinats successos o esdeveniments de la
nostra societat. L'església no n'està, malauradament, exempta de tot allò que ha
ocorregut al nostre voltant des de fa uns
quants anys. La seua imatge idíl·lica s'ha
trencat, fil per randa, amb eixe tipus de
fets que cal sumar a altres que han sacsejat l'església.
D'entrada, l'Arquebisbat de València ha
confirmat els fets que s'han publicat als
mitjans de comunicació. Res més, però.
No ha donat més detalls ni ha aportat més
dades sobre un succés que durant setmanes ha estat protagonista de tertúlies de
cafè i xerrades al carrer. El protagonista
d'eixos fets -un rector- i el moll de la qüestió plantejada -presumptes irregularitats
detectades- han ajudat a afegir ingredients
sucosos i saborosos per a tot tipus d'especulacions i rumors al seu voltant. Precisament, eixa manca d'informació o la seua
escassetat en són raons més que suficients
per alimentar eixe afany natural de les persones per assabentar-se'n d'un tema determinat. A les aules de periodisme, en
l'assignatura de teoria de la comunicació,
sempre se'n parla que el rumor és el fruit
directe de la manca d'informació. Cal omplir eixos buits que hi ha al nostre voltant
amb paraules que ens ajuden a comprendre un fet o un succés determinat. L'opció
de determinades administracions públiques, entitats o empreses privades d'amagar o tergiversar la informació que els afecta directament no és mai, de cap de les
maneres, una bona via per a controlar-la.
Ans al contrari, acaben esquitxades en
proporcions que, prèviament, no desitjaven o no havien calculat. Posar damunt de
la taula totes les dades i tota la informació
al seu abast perquè l'opinió pública en siga partícip és, al meu criteri, el millor per
als seus interessos. A llarg termini, és més

tària. És a dir, si la mitjana percentual
d’inversions de l’Estat hauria d’estar sobre el 11% (pel volum de població), ací no
es supera més del 5% (traducció: 119 euros per ciutadà valencià, mentre a Castella i Lleó és de 405 euros i la mitjana estatal està sobre 200 euros). I per a més
deficaci, del que es pressuposta, els governants del PP no arriben a executar ni
la meitat de les inversions en territori valencià.
Davant esta situació d’insult i marginació, cal exigir de forma contundent la reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, el reconeixement dels
dèficits acumulats amb el Poble Valencià
i l’execució real i no ficticia d’inversions
en infraestructures. Ja que reclamar un
finançament just vol dir, també, reclamar
més drets socials, més ocupació i majors
oportunitats per a les persones que vivim
en esta terra i empreses que busquen
obrir-se nous camins.
No es tracta de diners, ni d’una simples
lluita de xifres, es tracta de persones,

 



! "

un benefici que no un perjudici. Al capdavall, a l'església se li ha d'exigir el mateix
que a la resta d'entitats o administracions
de la nostra societat. No tenen cap tipus
d'exempció reconeguda -més enllà de les
que s'apliquen encara a determinats locals
que no tenen cap tipus de funció lligada al
culte- perquè no n'informe amb tot tipus
de detalls i dades sobre allò que ocorre al
seu interior. No sols com una obligació envers els seus feligresos o devots sinó també per a la resta de la societat. No s'ha d'oblidar que l'església rep nombroses
subvencions, ajudes i tot tipus de finançament, directament o indirecta, que després ha de justificar. Cap estament o institució pública o privada ha de quedar en
una situació d'ombra o al marge de la corresponent fiscalització.
Precisament, per eixa mateixa raó m'ha
sorprès la posició de "respecte" mantinguda per l'equip de govern de la Pobla de
Vallbona, un govern embadalit per les
misses, les processons i tot tipus de celebracions litúrgiques, envers uns fets d'allò
més greus coneguts mai al municipi. Amagar el cap baix de les ales com els estruços
no és una bona opció. Haurien fet el mateix si l'implicat fóra un partit polític adversari? S'han de demanar responsabilitats i que s'oferisquen les explicacions
oportunes atesa la seua gravetat. Malauradament, ni Compromís, ni PSPV, ni Cupo
ni Esquerra Unida -formació que sempre
enlaira la bandera de l'aconfessionalitat de
l'Estat- han obert la boca per por a emportar-se alguna garrotada. El rèdit polític i
electoral per damunt de qualsevol altre tipus de consideració. Prefereixen col·locarse de perfil abans que reclamar allò que a
altres organismes i institucions sí exigeixen. "Amb l'església hem topat", podríem
pensar que és la màxima que han aplicat
en aquesta ocasió.
Hi addueixen que es tracta d'un organisme autònom de l'ajuntament -la qual
cosa és certa- i que, per tant, no tenen res
a dir. Nogensmenys, se n'obliden que es
tracta d'una entitat que rep subvenciones
i ajudes econòmiques per part de totes les
administracions públiques per a les seues
activitats -directes o indirectes- i, per tant,
està subjecta a la conseqüent fiscalització.
Almenys se'ls ha de demanar una explicació, sense distincions ni favoritismes. Els
tentacles de determinats lobbys a la nostra societat semblen, però, indesxifrables.
Hi ha coses que no canvien tot i el pas del
temps, dels segles i dels mil·lennis.
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El maltractament econòmic al poble
valencià per part del Govern de l’Estat supera límits innombrables. Actualment
ocupem el primer lloc per la cua en quan
a inversions. Els Pressuposts Generals de
l’executiu central són un gran espoli a la
ciutadania valenciana i un gran insult a
un poble treballador, emprenedor i solidari com és el nostre.
El sistema de finançament autonòmic
que hi ha en vigència ha provocat que la
nostra Comunitat reba 258 euros menys
per habitant i any respecte a la mitjana de
les comunitats autònomes de règim comú, unes xifres que individualment poden suposar poc, però que en el seu conjunt suposa una minva anual de prop de
1.000 milions d’euros, una quantitat
equivalent al pressupost que destina la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per poder rescatar persones any rere any al País Valencià.
Un infra finançament que es suma a la
manca d’inversions per part del Govern
de Rajoy i una pitjor execució pressupos-
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d’il·lusions, de projectes de vida que es
veuen paralitzats o truncats per no tindre
els recursos que ens pertoquen. Aquells
que tan costen de guanyar sota el sol del
camp, en l’empresa, quan s’obre la porta
de l’establiment o negoci, en el vaixell sobre les ones de la mar o entre els boscos
de la muntanya, en la granja o en l’oficina, en qualsevol racó i ofici que es puga
oferir i prestar a la nostra Comunitat.
En 2016 la Generalitat Valenciana va
promoure la recollida de signatures a favor d’un manifest que portava per títol
“Per un finançament just”. Més de 600
entitats valencianes, entre les quals més
300 ajuntament valencians, el van subscriure.
Com diu el manifest, tot pot canviar,
perquè hi ha una coincidència total entre
totes les forces polítiques i socials per a
donar per acabada aquesta situació. Ara
tenim l’oportunitat de sumar-nos a la reivindicació que des de la Generalitat es
promou, i dir alt i clar que, Volem un finançament just!! Tots a una veu!!

" ! #!#"
Ingredients: Farcit: 250 g clòtxines · 300 g
gambes · Ceba, tomaques i un all per a fer un
sofregit.· 100 ml vi · 200 g calamars Beixamel:
Peix de roca per a fer un caldo de peix · 80 g
farina · 80 g mantega · 5 xampinyons grans ·
Pebre i julivert picat.
Farcit: Bollim les clòtxines i separem
les valves del cos (una altra opció és
comprar-les ja preparades al supermercat). Les tallem en trossos xicotets.
Separem el cap del cos de les gambes.
Netegem la sèpia i la tallem en trossos
menuts. En una paella sofregim l'all tallat, afegim la ceba picada i quan estiga
incorporem la tomaca triturada.
Aquesta preparació s'ha de fer a foc
molt lent durant una hora, és el secret
que té un bon sofregit. Mentre es fa, en
una altra paella donem unes voltes a
les gambes pelades i als calamars tallats. Quan ja tinguen color hi afegim el
vi i apugem el foc. Ho apagarem quan
ja no notem olor a alcohol. Ajuntem el
sofregit amb les gambes, els calamars i
les clòtxines. Sofregim els xampinyons
i hi afegim pebre i julivert picat, ho
apartem per a l’emplatat.
Beixamel: Fem un caldo de peix amb la
morralla i el cap de les gambes, ho colem quan estiga fet. Fonem la mantega
i hi afegim la farina, li donem voltes i
quan estiga tot barrejat hi afegim el
caldo del peix calent. Ho batem enèrgicament fins que adquirisca la consistència que ens agrade.
Emplatar: Omplim els canelons amb la
barreja preparada Els posem al plat
triat. Per damunt tirem la beixamel i
ho coronem amb el xampinyó que tenim preparat. Servim calent.
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El final del verano es el momento
idóneo para aprovechar dos frutas refrescantes y ligeras de temporada como son el melón y la
sandía. Son ingredientes que se
pueden emplear tanto en postres
como en entrantes. La sandía se
puede utilizar en la cocina para
elaborar un gazpacho de sandía,
mientras que con el melón podemos elaborar un sorbete para finalizar una comida durante este
mes de septiembre. Este mes, tras
la vuelta de las vacaciones, desde
nuestro establecimiento de Benissanó estamos ultimándolo todo
para que en cuestión de unos días
podamos desvelar ‘el secreto’ del
Restaurante Levante. Se trata de
un proyecto con la paella valenciana como protagonista en el que
llevamos tiempo trabajando para
que cuando lo pongamos al alcance de clientes queden satisfechos.
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