
BENAGUASIL  BENISSANÓ  BÉTERA  CASINOS  DOMEÑO  GÁTOVA  L’ELIANA  LLÍRIA  LA POBLA DE VALLBONA   
LORIGUILLA     MARINES     NÀQUERA   OLOCAU      RIBA-ROJA DE TÚRIA     SAN ANTONIO DE BENAGÉBER     SERRA      VILAMARXANT

Robert Raga, alcalde de
Riba-roja de Túria

A menys d’un any perquè acabe
la legislatura, l’alcalde socialista ,
Robert Raga, fa un repàs exhaus-
tiu a alguns dels temes més im-
portants del municipi. 
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REDACCIÓ | Quan falta
menys d’un any perquè acabe la
legislatura, l’alcalde socialista
de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, fa un repàs exhaustiu a al-
guns dels temes més importants
del municipi de Camp de Túria,
tot sense amagar-se de res, com
la declaració judicial per una de-
núncia de Riba-roja Pot, la sen-
tència esperada de Porxinos o la
manca de conscienciació am-
biental d'algunes empreses im-
mobiliàries i veïns de la localitat
que ha suposat l'obertura de
més de 1.700 expedients.    

Tres anys després, de qui-
nes coses se sent més satis-
fet de la seua gestió com a
alcalde de Riba-roja?

Pel que fa al di a dia, hem fet
un gran canvi als col·legis aban-
donats durant anys, una ade-
quació als barrancs per inserir-
los a la vida del poble, polítiques
socials per a la gent més neces-
sitada, la participació ciutadana
o una reducció de l’atur en 600
persones. A grans trets, estem
fent un poble més obert, més so-
lidari i amb una major cohesió
territorial entre les urbanitza-
cions i el nucli urbà. Hem resca-
tat també el nostre patrimoni
històric i recuperem les arrels
de les civilitzacions que han pas-
sat pel nostre poble. 

A finals de la passada pri-
mavera va declarar jutjat
de Llíria per una denúncia
presentada per  Riba-roja
Pot, quina lectura en fa? 

Considerem que és una de-
núncia política per part d'un
partit que no ha volgut ser-ne
govern i des de començaments
de la legislatura ha mamprès un
camí per entorpir l'acció del tri-
partit, tot amb un afany de trau-
re’n un rèdit electoral per des-
gastar l’alcaldia. Ara hem
declarat i la veritat que cal dei-
xar clara és que la contractació
era legal com així ho testimo-
nien els informes jurídics i tèc-
nics municipals. 

L'opinió pública exigeix
transparència i honradesa
als seus governants, què n'-
ha fet en esta legislatura en
eixe àmbit?

Hem fet molt perquè quan hi
vam arribar no hi havia res a l’a-
juntament en eixe àmbit. Per ai-
xò, vam signar el pacte del bon
govern de la Generalitat Valen-
ciana, complim tots els criteris
que exigeix Transparència In-
ternacional, hem creat l'oficina
‘Votiveu’ on treballem en matè-
ria ciutadana, tenim un portal

de la transparència, som l'únic
poble que transmet en directe
les taules de contractació on no
hi ha cap polític, elaborem uns
pressupostos participatius on la
gent decideix els seus projectes.
Tot açò ens ha suposat premis
de la Generalitat Valenciana i la
Diputació de València per un
treball immillorable. 

Suposa una càrrega go-
vernar sense una majoria
absoluta?

Gens en absolut. D’entrada,
no és cap càrrega tot i que en
ocasions ha estat complicat però
hem treballat molt bé perquè
amb el PSPV, Compromís i Es-
querra Unida som un govern sò-
lid malgrat les travetes del Par-
tit Popular i Riba-roja Pot. Hem
tingut el suport de Ciudadanos
que alhora que ens ha fiscalitzat
ens ha recolzat en aquells pro-
jectes importants, com els pres-
supostos, tot amb l’afany d'evi-
tar un bloqueig per al nostre
poble. 

Quins projectes van a po-
tenciar fins que acabe
aquesta legislatura? 

Un de molt important és l’eli-
minació del talús del centre de
salut que divideix el poble en
dos i impedeix una vertebració
correcta del poble, d'eixa forma

farem més accessible l'ambula-
tori. A més estem acabant la Bo-
taia, un immoble abandonat pel
Partit Popular i que ara estem
adequant per albergar-hi la bi-
blioteca, l’escola d’adults (EPA)
i els Serveis Socials. També aca-
barem el projecte del barranc
dels Moros per connectar amb
el riu tot creuant el poble de
banda a banda caminant o en
bici. No hem d’oblidar un pro-
jecte d'enorme magnitud per a
la vida del poble com és l’arriba-
da del metro al mig del poble,
soterrat i al centre del nucli urbà
després d’obtindre el passat mes
d’agost el compromís del nostre
president Ximo Puig per potar-
lo endavant. És una assignatura
pendent que mai no hauríem d'-
haver permès.   

Acaba la legislatura i en-
cara no tenim una sentèn-
cia judicial sobre el PAI de
Porxinos.

Quant a l'Ajuntamen de Riba-
rojat, hem fet allò que calia en
defensa dels interessos dels nos-
tres ciutadans. Hem complit els
compromisos aprovats al plena-
ri en la legislatura anterior i es-
tem a l’espera que la justícia ens
done la raó per no tornar els 25
milions d'euros que ens demana
el València CF. És un projecte

que ja va nàixer amb greus man-
cances d'origen per culpa d’uns
gestors nefastos com Blasco, So-
ler i Tarazona, amb uns aires de
grandesa allunyats de la realitat
del poble i a costa d'unes insti-
tucions molt respectables com
el València CF i l’Ajuntament de
Riba-roja. Ara n'estem pagant
les conseqüències per unes per-
sones que volien fer negoci i
traure’n un benefici econòmic
espuri.  

L’Ajuntament ha obert
1.700 expedients a propie-
taris de solars per no nete-
jar-los. Hi ha manca de
conscienciació ambiental?

Sí, i tant. Cal una consciencia-
ció dels ciutadans que ens ha
obligat a aprovar una normati-
va, inexistent fins ara a la locali-
tat, que ens dota d’una eina per
poder intervindre amb una soli-
desa jurídica adient. Amb eixa
ordenança municipal obliguem
a netejar-los per una qüestió
ambiental i de salubritat i en cas
que no ho facen així hi entrarem
i els passarem la factura dels
treballs. En matèria ambiental
cal comentar que hem portat a
terme projectes molt important,
com la depuració d’aigües resi-
duals per apagar incendis en zo-
na forestal, hem acordat el tan-

cament de les pedreres i amb el
projecte EcoRiba portem la
conscienciació del nostre ecosis-
tema als col·legis que ens han
suposat un reconeixement insti-
tucional.  

La igualtat entre homes i
dones com es trasllada al
cas de Riba-roja?

És un compromís ferm i real
d’este equip de govern que s’ha
plasmat esta legislatura amb el
primer pla d’igualtat que no sols
afectarà el funcionament intern
de l’Ajuntament, sinó que tam-
bé es traslladarà a la societat ci-
vil. Amb eixe afany hem con-
tractat una tècnic d’Igualtat a
l’Espai de la Dona que s’enca-
rrega de posar-ho en pràctica en
el dia a dia. Estem molt satisfets
d'alguns projectes com el Vitae
que permet que pares i mares
aprenguen a conviure amb els
seus fills amb unes pautes que
els ajuden en la seua quotidiani-
tat des de menuts amb tallers i
activitats. Des del Consell de la
Dona hem impulsat polítiques
que fomenten la igualtat, amb
una intervenció a les festes del
poble, hem creat el projecte Vio-
gen a la Policia Local. És a dir,
practicar la igualtat des de tots
els àmbits, no sols des de la teo-
ria o les bones intencions.



El tiempo pasa irremediablemente para todos y ya estamos en las puertas de nuestro 3er. Aniversario. Tres años en

los que hemos atendido a muchísimos pacientes que se han convertido en amigos y, en muchos casos, en casi familia .

Una de las mayores satisfacciones de nuestra profesión es que el resultado de nuestro trabajo se manifiesta con una

amplia sonrisa. Eso nos ha hecho pensar ¿qué podemos hacer para celebrar nuestro aniversario y fabricar más sonri-

sas? Pues bien, atentos a estas líneas para que no pierdas la oportunidad. .

Felicidades!!!



P. G. | Les excavacions ar-
queològiques en el jaciment vi-
sigot de València la Vella han
tret a la llum dues monedes d'or
i altres 125 de bronze que per-
tanyen a diverses èpoques his-
tòriques com la ibèrica (segle II
a.d.), la imperial (entre l'any 0 i
l'any 37), el segle IV, una altra
emissió de monedes diminutes
de l'època bàrbara (segle V i VI),
a més d'altres bizantines encun-
yades per Justinià, un anell vi-
sigot i fragments pertanyents a
figures de bronze. 

El descobriment permetrà co-
néixer millor aquest poblat únic
en terres valencianes fundat
l'any 550 pel rei Leovigild  les
primeres hipòtesis del qual
apunten a l'existència d'una ciu-
tat i s'espera trobar a mitjà ter-
mini edificis públics com una
basílica.

Els arqueòlegs Josep Maria
Macias, Albert Ribera i Miquel
Rosselló han emprat un detec-

tor de metalls previ a l'excava-
ció que ha permés el descobri-
ment d'aquestes peces en bon
estat de conservació que passa-
ran a formar part del fons del
museu del Castell.

Les monedes de bronze pro-
cedeixen de Mèrida, Toledo,
Còrdova, Cartago i Lió. La seua
troballa ha permés corroborar
algunes teories com l'ús de mo-

nedes en l'època antiga, l'exis-
tència de monedes de coure vi-
sigodes i unes altres d'origen bi-
zantí de l'antiga Cartago.

Les monedes d'or van ser en-
cunyades amb la inscripció del
rei Leovigild, fundador del po-
blat de València la Vella, entre
565 i 578 en el cas d'una i l'altra
posterior, entre els anys 570 i
590, respectivament.

Moneda dels visigots trobada a València la Vella.

El casc antic de Riba-roja  ha acollit la Gran Festa del Dux amb un mercat visigot, recreacions d'ofi-
cis, tallers, música i gastronomia. Els visitants d'aquesta segona edició, inaugurada el passat 7 de se-
tembre, han pogut realitzar tambè rutes guiades al jaciment i al museu visigot de Pla de Nadal.

L'Ajuntament de Riba-roja de
Túria ha obert expedient san-
cionador a 1.700 veïns per man-
tindre brutes i abandonades les
seues parcel·les malgrat l'alt risc
d'incendi forestal. 

El consistori els ha instat per
carta a netejar-les i endreçar-les
abans d'octubre per complir
l'ordenança aprovada en el ple
municipal del passat mes d'a-
bril. Prop de 350 propietaris
han netejat ja les seues
parcel·les mentre que els 1.300
restants no ho han fet.

Les sancions recollides en la
nova normativa local oscil·len
entre 1.501 i 3.000 euros i el
consistori es planteja recorrer a
les instàncies judicials per a ac-
cedir a aquestes propietats i, a
continuació, remetre el cost de
la neteja als seus propietaris.

Les àrees pròximes a zones
residencials com els Pous, Ma-
sia de Traver, València la Vella
així com unes altres com Porxi-
nos o Els Carassols són les que
presenten major volum d'inci-
dències.

El juzgado de paz de Riba-ro-
ja ha citado a declarar el 15 de
octubre al portavoz municipal
de Riba-roja Pot, Rubén Ferrer,
por los presuntos delitos de in-
jurias y calumnias tras la quere-
lla interpuesta por el alcalde del
PSPV, Robert Raga. El acto de
conciliación previo al inicio del
procedimiento judicial deberá
dilucidar si el portavoz de la
oposición se reafirma o se re-
tracta de las afirmaciones que
ha vertido contra Raga referen-
tes a unos hechos que se re-
montan a octubre del 2011.

La formación morada presen-
tó una moción de reprobación
al alcalde en el último pleno en
la que afirmaba que el primer
edil fue condenado por la Au-
diencia Provincial de Valencia
por injurias a una vecina mien-
tras practicaba la caza en un pa-
raje del término municipal. 

Sin embargo, la sentencia, se-
gún expresa el PSPV en un co-
municado, “en ningún momen-
to identifica a Raga como el
autor de los insultos y las pala-
bras desafiantes contra la pro-
pietaria de la vivienda”.     

L'Ajuntament de Riba-roja ha
tret a concurs el plec de mante-
niment integral dels polígons
per un muntant econòmic de li-
citació de 425.000 euros per
primera vegada en la història
del municipi. El consistori adju-
dicarà en aquest mes de setem-
bre el contracte que tindrà una
vigència de quatre anys.

El plec de condicions inclou la
neteja viària, el manteniment i
instal·lació de senyalització vià-
ria i de trànsit -inclosa la senya-

lització horitzontal-, la neteja i
manteniment de les zones ver-
des i l'arbrat viari i el manteni-
ment i la instal·lació de mobilia-
ri urbà que fins ara no s'havia
dut a terme als polígons. 

El regidor de Polígons Indus-
trials, José Ángel Hernández,
ha subratllat que aquestes in-
versions “constitueixen el com-
promís de dotar e..ls polígons
dels serveis públics necessaris
després de dues dècades d'oblit
per part del Partit Popular”.



Un componente clave del ocio
y bienestar en Savia es que
nuestros residentes y familiares
se involucren en las actividades
continuas del Centro y aprove-
char al máximo el buen tiempo
para hacer actividades al aire li-
bre. 

Nuestras instalaciones cuen-
tan con patios, espacios ajardi-
nados y terrazas adaptadas para
la realización de un sinfín de ac-
tividades al aire libre. Además
de los beneficios de tomar el sol
(siempre con protección por su-
puesto), pasear o jugar a la pe-
tanca, otras actividades como la
gerontogimnasia o las sesiones
grupales de estimulación cogni-
tiva pasan a llevarse a cabo en
los jardines de nuestros centros. 

Celebramos los cumpleaños
de nuestros residentes así como
fiestas temáticas amenizadas

por algún grupo musical y jue-
gos hinchables para los más pe-
queños. Y en todas estas cele-
braciones nunca puede faltar
una buena horchata fresquita o
unos refrescos. 

Este año se han organizado
dos concursos de verano a nivel
Savia de lo más interesantes con
un gran aforo y han gustado
mucho tanto a residentes como
a familiares y trabajadores.

El primer concurso consistió
en pintar sobre lienzos, cuya te-

mática era libre. Primero se or-
ganizaron charlas y se proyecta-
ron videos para ver cómo se po-
dían hacer mezclas de colores,
saber qué pinceles eran mejo-
res, etc. y durante unas sesiones
practicaron dibujo sobre papel.
Finalmente llego el día de plas-
mar su trabajo sobre los lienzos
y ¡No sabíamos que teníamos
grandes pintores entre nos-
otros! 

Con todos los cuadros que se
pintaron realizamos exposicio-

nes, las cuales fueron todo un
éxito. 

El segundo concurso de vera-
no ha sido grabar Lipdub junto
a residentes, familiares y traba-
jadores. Durante todo el mes de
julio se preparó la temática, se
eligió la música, los adornos pa-
ra la residencia y los participan-
tes y el día de la grabación fue
un día de armonía y diversión
de toda la residencia. Los resul-
tados de todos los videos están
disponibles en el canal Youtube

de Savia Residencias Tercera
Edad. ¡No os los podéis perder! 

Desde Savia nos preocupa-
mos día a día en potenciar el
contacto de nuestros residentes
con el exterior y hacer todas
aquellas actividades que les gus-
tan, también intentamos incor-
porar a sus vidas todas aquellas
actividades novedosas de la ac-
tualidad. 

Además de conocer en mayor
medida el entorno en el que se
encuentran nuestros centros,
visitando parques, jardines o lu-
gares emblemáticos de cada po-
blación, no puede faltar una es-
capada a la playa. ¡Es la más
esperada! Nuestros residentes
pasan un día estupendo bañán-
dose, tomando el sol o simple-
mente disfrutando de la brisa
del mar. 

¡Así son los veranos en Savia!

LOS PROFESIONALES 
DE SAVIA MANISES HABLAN



REDACCIÓ | 37 joves me-
nors de 30 anys s’han incorpo-
rat en agost a l’Ajuntament de
Bétera per a treballar amb con-
tractes d’un any dins el progra-
ma “Avalem +”.

El programa, impulsat per
Servef a través de fons euro-
peus, compta amb una subven-
ció de 537.290 euros i una apor-
tació de la caixa municipal de
163.151 euros.

Entre els 37 joves contractats
22 tenen titulació acadèmica:
quatre són tècnics en gestió ad-
ministrativa, un tècnic de
RRHH, un tècnic de medi am-
bient, un enginyer industrial,
un TASOC, 12 auxiliars admi-
nistratius, un enginyer en geo-
màtica i topografia i un tècnic
superior en administració de
sistemes informàtics en xarxa.

Els altres 15 joves sense titu-
lació acadèmica prestaran els
seus serveis com a peons de la
construcció, peons agropecuaris

i conserges. Per a poder optar al
programa, els candidats han
d’estar inscrits en el Servef i ser
beneficiaris del Sistema Nacio-
nal de Garantia Juvenil.

El regidor d’Ocupació, Augus-
to Sevilla,  ha assenyalat que
“aquests incentius a la contrac-
tació de joves  permeten que jo-

ves amb titulació acadèmica o
sense adquireixen una primera
experiència laboral que contri-
buirà a millorar la posterior in-
serció laboral” i ha recordat que
s’han aconseguit més de 3,5 mi-
lions d’euros en subvencions
per a programes de foment de
l’ocupació.

L’alcaldessa amb treballadors de la Dipu te beca.

El rector de la Puríssima, Vicent Font Pedró, ha rebut un homenatge de comiat amb espectacle mu-
sical i pirotècnic, una cercavila fins Casa Nebot, sopar popular i guardiola solidària per a recaptar fons
a benefici del col·legi Sant Tomàs de València a Perú, fundat per ell mateix.

Les festes de Bétera van arri-
bar a la seua fi el 22 d’agost amb
un dia ple de tradició, emoció i
llàgrimes. Al matí es van con-
feccionar les ‘bolletes’ a l'esglé-
sia de la Puríssima amb el rec-
tor Vicent Font com a testimoni
en nom de les dones que són

propostes com a obreres de
2019. Quatre hores i 12 quilò-
metres després, les obreres de
2018 van trobar quatre dones,
dos fadrines i dos casades, que
acceptearen: Davinia Calero,
Mireia Fuentes, Pau Mollà i Ma-
ri Carmen Gil.

El ple ha aprovat dues modifi-
cacions de crèdit d’un milió
d’euros per a obres de millora
en carrers i edificis. 287.389 eu-
ros seran per a renovar voreres
i calçades. A més s’invertiran
312.611 euros en obres de cana-
lització, soterrament de pals
elèctrics i nou asfaltat a la ca-
rretera d’entrada de Bétera per
Godella. Altres 150.000 euros

aniran a l’adequació dels carrers
de la urbanització darrere del
centre de salut on les arrels dels
arbres han aixecat les voreres i
el paviment dels carrers i se
substituiran per un altre tipus.
Altres 350.000 euros aniran a
la futura EOI; a la Casa de la
Cultura; al Centre de Majors; a
La Penya; i la zona verda de la
Vall de Flors.

L’Ajuntament de Bétera ha
lliurat ja les claus a quatre veï-
nes dels horts urbans situats a
l’avinguda Pont San Martin,
perquè puguen començar a cul-
tivar les seues pròpies fruites i
verdures per a consum propi.
Els horts  tenen diferents mides,

des dels 15 m² els més xicotets
fins als 45 m² els més grans i en
ells es pot conrear qualsevol
producte sempre que no siguen
arbres o substàncies prohibides.

Poden accedir persones a l’a-
tur, pensionistes o jubilats o en-
titats sense ànim de lucre.
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III FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
19.00 hores. “Formigues”. Teatre infantil al carrer amb música en
directe. Casa Nebot.
22.30 hores. “Zorongo Teatre”. Drama, tragèdia i fins un amor de
Ultratumba. Auditori.

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
11.00 hores. Arrimados, “Reparte amor”. Espectacle de dos
acròbates i músics.  Apte per a tots el públics.Auditori.
18.30 hores. Concert, “Ramonets”. Concert de rock per als més
xicotets. Albereda
22.30 hores. “Segarem ortigues amb els talons”. Teatre que tracta
el masclisme i el feminisme. Auditori.

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
12.00 hores. “Els secrets de Mr Stromboli”. Teatre Familiar. Casa
Nebot.
19.00 hores. Concert: “Do mi sol sisters”. Teatre musical per a
tots els públics. Auditori.





P.  G. | La dfirecció general de
Salut Pública de la Generalitat
Valenciana ha aixecat la restric-
ció del consum d'aigua a la xar-
xa de Montealegre imposada el
passat 13 de juny després de les
obres de connexió entre les zo-
nes de proveïment del casc urbà
i la urbanització executades per
l'empresa subministradora. 

L'Ajuntament de l'Eliana va
decidir aquest estiu davant l'e-
levat nivell de nitrats detectat
clausurar el pou des del qual es
realitzava el proveïment a la
xarxa de Montealegre per a con-
nectar-la a la xarxa municipal.
Per a això, s'ha realitzat una
obra d'urgència consistent en la
connexió, mitjançant una cano-
nada de fosa dúctil, del dipòsit
de proveïment del carrer Dos de
Maig des de la conducció de dis-
tribució arterial que discorre pel
carrer Miguel Hernández.

Després de la finalització d'a-
questes obres, el passat 10 d'a-
gost, s'han succeït les analíti-

ques, tant per part de Hidraqua
com per la direcció general de
Salut Pública en les quals els ni-
vells de nitrats estan per sota de
100 mg./litre. 

Des del departament autonò-
mic s'han realitzat fins a cinc
analítiques en diferents punts
de la urbanització Montealegre,
i tots ells han llançat un resultat
entre 71 i 72 mil·ligrams per li-
tre.

L'alcalde de l'Eliana, Salva
Torrent, ha reconegut l'esforç
que han realitzat tots els treba-
lladors municipals i de l'empre-
sa subministradora per a recu-
perar la normalitat en totes les
zones de proveïment i ha recor-
dat que la solució definitiva al
problema dels nitrats al munici-
pi és l'engegada de la planta
desnitrificadora prevista per a
abans de finals d'aquest any.

Torrent ha reiterat que l'ober-
tura de les instal·lacions la
construcció de les quals van fi-
nalitzar l'any 2011 està pendent

d’ “uns serrells”.
Tal com va avançar en una

entrevista concedida a InfoTú-
ria el passat mes de juliol, l'al-
calde de l'Eliana ha reiterat que
“l'acord amb Aquamed i el nou
govern d'Espanya, qui ha des-
bloquejat la situació, és immi-
nent, per la qual cosa només
queda un tràmit i és que el ple
de l'Ajuntament accepte l'a-
cord” pel qual el consistori pa-
garia 7,2 milions d'euros.

La propera sessió plenària es-
tà prevista per a finals d'aquest
mes de setembre on es portarà
el citat acord que en aquests
moments es troba en mans dels
serveis jurídics municipals que
han d'emetre un informe favo-
rable previ a la seua ratificació
pels grups.

En aquest context, un grup de
veïns batejats com a ‘Grup Cívic
l'Eliana i Xaleters Transparèn-
cia i Ètica’ ha convocat una pro-
testa el 22 de setembre per a
exigir l'engegada de la planta.

Els col·legis públics de l'Elia-
na han obert el curs amb les
seues instal·lacions rejovenides.
Durant l'estiu, l'Ajuntament ha
dut a terme actuacions de mi-
llora que han comptat també
amb la inversió de la Diputació
de València.

Entre aquestes actuacions
destaquen les obres de millora
d'eficiència energètica en el
col·legi El Garbí, consistents en
la instal·lació d'il·luminació
LED amb sensors de detecció de
presència i adaptació a les con-
dicions lumíniques de l'estada i
la substitució de les finestres i
vidrieres de l'edifici per a evitar

pèrdues energètiques i mantin-
dre temperatures estables a l'in-
terior.

A més, s'ha obert l'itinerari
escolar dels centres educatius
d’Infantil i Primària l’Olivera i
Verge del Carme que va ser una
de les propostes triades pels
veïns als Pressupostos Partici-
patius per a enguany.

Totes aquestes actuacions
han estat dirigides a millorar la
seguretat en el trajecte a peu a
les escoles així com l'estada dels
escolars al llarg d'aquest curs
que va començar el passat 10 de
setembre en tota la Comunitat
Valenciana.

Els veïns de l'Eliana podran
utilitzar abans que acabe l'any
dos nous equipaments munici-
pals que s'obriran al públic al
llarg de l'últim trimestre de
2018.

A l'octubre estarà en funcio-
nament la nova sala polivalent
amb capacitat per a 150 perso-
nes del centre sociocultural que
acollirà conferències, teatre,
monòlegs i altres activitats cul-
turals.

L'espai, que compta amb un
pressupost de 65.869 euros,
ocuparà el lloc de l'anterior ca-
feteria de l'Auditori i juntament
amb la sala Pep Torrent, suma-
ran dues sales amb capacitat
per a 210 persones entre amb-
dues.

D'altra banda, Amb l'objectiu
de millorar l'atenció al ciutadà i
dotar d'unes instal·lacions prò-
pies a l'àrea de Benestar Social,
l'Ajuntament de l'Eliana inau-
gurarà les noves instal·lacions
que aniran destinades en exclu-
siva als serveis socials a l'antic
edifici de Correus, situat al ca-
rrer Félix Rodríguez de la Font.

Aquesta actuació compta amb
un pressupost de 52.000 euros,
dels quals 42.000 estan finan-
çats per la Diputació de Valèn-
cia i els restants 10.000 euros
els aporta el consistori.

Ambdues actuacions seran fi-
nançades pel pla d'Inversions
Financerament Sostenibles
(IFS) de la Diputació de Valèn-
cia.

A través del programa Platea se representarán las obras ‘Zenit. La realidad a su medida’ de ‘Els Jo-
glars”; ‘Clinc! La felicitat en un instant’ de la compañía Pep Bou; ‘Yllana 25’, de Producciones Yllana;
y ‘Por unos pasitos de ná’, de Ambulantes Danza, entre el 29 de septiembre y el 1 de diciembre.

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE
19.00 hores. Presentació de llibre: “La noche en que Los
Beatles llegaron a Barcelona”. Sala debat Pep Torrent.
DIMECRES 19 DE SETEMBRE
18.30 hores. Cinefòrum: “La señora Miniver”. Sala debat
Pep Torrent.
DIJOUS 20 DE SETEMBRE
10 a 12:30 hores. Setmana de l’Alzheimer. Música per
a la felicitat. Sala multiusos de la EPA.
19.00 hores. Exposició: “No tindreu pau després de la
guerra”. Espai Espositiu Centre Sociocultural.
DIVENDRES 21 DE SETEMBRE
10:30 a 12 hores. Setmana de l’Alzheimer.Trobada dels
majors. Plaça del País Valencià.
DISSABTE 22 DE SETEMBRE
10.00 hores. Festa “bye bye estiu!”. Paelles populars al
Poliesportiu Municipal.
19.00 hores. Concert de la Unió Musical. Plaça de l’Es-
glésia de Montesol.
DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
11 a 20 hores. Festa “bye bye estiu!” Activitats per als
menuts a la Piscina Municipal.
18.00 hores. Cine: “El graduado”. Sala debat Pep To-
rrent.
19.30 hores. Concert del Cor de l’Eliana i Cor de Bon-

repòs i Mirambell. Auditori.
DIMECRES 26 DE SETEMBRE
18.30 hores. Fòrum:dels clàssics del cinematògraf: “M,
el vampiro de Düsseldorf”. Sala Pep Torrent.
DIJOUS 27 DE SETEMBRE
19.00 hores. Conferència: “Història de la repressió a Va-
lència”. Sala debat Pep Torrent.
DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
17.00 hores. Recepció homenatge a Almudena Gran-
des, Premi de les Lletres Vila de L’ELiana. Saló d’Actes
de l’Ajuntament.
18.00 hores. Visita i signatura de llibres a la biblioteca
municipal.
19.00 hores. Conferència d’Almudena Grandes. Centre
Sociocultural.
DISSABTE 29 DE SETEMBRE
19.30 hores. Teatre: “Zenit” d’Els Joglars. Auditori. Preu
12€, 15€ reduïda.
DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
12.00 hores. Concert: Dia Internacional de la Música.
Pl. País Valencià.
18.00 hores. Llibres en Pantalla: “Madame Bovary”. Sa-
la debat Pep Torrent.
19.00 hores. Concert de la Banda Juvenil de la Unió Mu-
sical de l’Eliana. Pl. Daniel Ramon (urb. El Valle).



Los establecimientos especia-
lizados de la ciudad comercial
El Osito de l’Eliana ya han es-
trenado la nueva temporada
de otoño para que sus clientes
puedan hacerse con las últimas
tendencias en moda y comple-
mentos, tanto para mujer co-
mo para hombre y niño de las
mejores marcas y a los mejores
precios.

Además, los más rezagados
aún pueden hacerse a lo largo
del mes de septiembre con todo
lo necesario para completar la
vuelta al cole de los más peque-
ños, tanto en material escolar
como en ropa y calzado y pren-
das deportivas.

Pero además, el centro co-
mercial de referencia de la co-
marca de Camp de Túria se en-
cuentra inmerso en la
organización de la elección del
nuevo Miss y Mister El Osito. 

La galería comercial acoge-
rá, un año más, el evento que

en esta ocasión se celebrará el
próximo 6 de octubre en una
maratoniana jornada que
arrancará por la mañana con
los castings previos.

Los aspirantes que superen
esta primera selección podrán
acceder a la gala final que ten-
drá lugar por la tarde y en la
que un jurado integrado por
profesionales relacionados con
el mundo de la moda designará
con sus votos a los jóvenes que
se alzarán con la corona.

El certamen de l’Eliana se ha
consolidado como una de las
citas fijas en el calendario de
certámenes de belleza que con-
grega a un mayor número de
jóvenes aspirantes a modelo,
tanto de los municipios de la
comarca de Camp de Túria co-
mo de toda la provincia, ya que
la obtención del título supone
obtener el pasaporte directo a
poder optar a la corona de
Miss y Mister Valencia.

P. GUZMÁN |  Los cortome-
trajes ‘Uno’ de Javier Marco y
‘Para ayer’ de Celia Galán se han
alzado con la Espiral Daurada
de la tercera edición del festival
internacional l’Eliana Cinema
que se clausuró el pasado 8 de
septiembre en una gala celebra-
da en el Auditorio Municipal.

El primero fue premiado por
el jurado profesional integrado
por Pedro Uris guionista, escri-
tor, crítico y director de cine;
Giovana Ribes directora, guio-
nista, artista audiovisual y pro-
ductora de cine documental y de
ficción, videoarte y creación; Vi-
cent Tamarit, productor y reali-
zador y presidente de la Federa-
ción Valenciana d’Audiovisual
(FEVA) e impulsor del Festival
Mostra Viva; Maria Minaya, ac-
triz, guionista; y Ricardo Arnau,
fundador del primer cineclub de
l’Eliana.

Sin embargo, a juicio del pú-
blico del festival que asistió en
la jornada previa a la proyección
de las cinco películas seleccio-
nadas para la final -‘Para Ayer’
de Celia Galán; ‘Cambio’,  de
Daniel Romero; ‘Backgroud’,  de
Toni Bestars; ‘Uno’, de Javier
Marco; y ‘Dichoso aquel’ María
Guerra- la mejor obra a concur-
so ha sido ‘Para ayer’, que sumó
el mayor número de votos.

Dónde sí que ha habido coin-
cidencia de criterios ha sido a la
hora de decidir el mejor corto-
metraje de la sección ‘72 horas’.
Tanto el público como el jurado
del festival consideraron que

‘Papirofatum’ ha sido la mejor
de su categoría, por lo que de
Adrián Igual se marchó con dos
galardones. 

La mención especial que otor-
ga la organización del festival.
ha sido para el cortometraje
‘Dentro del sistema’ de Francis-
co Javier Rubio. 

La gala en la que se entrega-
ron las estatuillas,  obra del ar-
tista Mohamed Najim y diseña-
da por el director de cine local
Marino Darés, fue presentada
por los actores locales Amparo
Climent y Joan Verdú y contó
con la presencia de del actor de
cine y teatro Juan Gea.

El actor conocido por el públi-
co por sus interpretaciones en
series como ‘El Ministerio del
Tiempo’ y ‘Las 13 rosas’ fue el
encargado de entregar el premio
al mejor cortometraje de la sec-
ción general dotado con un pre-
mio en metálico de 1.500 euros.

Por la alfombra roja del festi-
val desfilaron, además de Juan
Gea, personajes del mundo del
espectáculo como Lola Molltó,
Ani Tébar, Ana Villar, Carlos
Madrid, Nacho Ruiz Pérez, así
como artistas, directores y pro-
ductores de los cortometrajes y
miembros del jurado y se suce-
dieron las actuaciones de Mela-
ni, ganadora de La Voz Kids, el
dúo King Cool, el Mago Medina
y de Nora Pastor. 

La entrega de premios puso el
broche final a esta tercera edi-
ción de l’Eliana Cinema, un cer-
tamen que no ha parado de cre-

cer desde su nacimiento y que
ha demostrado el buen hacer a
nivel creativo de sus participan-
tes, que año tras año también
crecen en número. 

Desde el 31 de agosto l’Eliana

ha tenido la oportunidad de vi-
vir momentos de acercamiento
al séptimo arte a través de las
actividades propuestas por el
festival, como proyecciones, ta-
lleres y conciertos.

En el marco del festival de l’E-
liana se ha proyectado también
el segundo largometraje rodado
por Marino Darés ‘Halcón Cie-
go’ tras su estreno en el festival
Cinema Jove.



P. GUZMÁN | El equipo de
Gobierno de San Antonio de Be-
nagéber, formado por AISAB y
PSPV, ha vuelto a sumar cinco
concejales después de la dimi-
sión de la ya exedil de Fiestas,
Eva Tejedor, que renunció al ac-
ta por el “mal trato” recibido
por parte de sus compañeros y
la toma de posesión de su susti-
tuta, María Ángeles Irles, de
una forma un tanto rocambo-
lesca.

El día posterior al final de las
fiestas patronales, Tejedor pre-
sentó por registro de entrada el
escrito de dimisión que se hizo
efectiva en un pleno casi desier-
to celebrado a finales del pasado
mes de agosto.

Tras la vuelta de las vacacio-
nes y con un gobierno en mino-
ría -con cuatro concejales frente
a los ocho de la oposición- el al-
calde, Enrique Santafosta, con-
vocó el pasado 10 de septiembre
un pleno extraodinario en el
que el primer punto del orden
del día era la toma de posesión
de la siguiente en la lista electo-
ral de su formación.

Sin embargo, ninguno de los
concejales de Plataforma-Guan-
yemSAB-Compromís, el exal-
calde del PP, ni las dos exconce-
jalas populares, reubicadas en
el grupo de no adscritas, se pre-
sentaron la cita.

El plante de la oposición en
bloque impidió la celebración
del pleno, dejó a Irles como con-
cejala virtual y mantuvo al Go-
bierno municipal en minoría.

El líder de AISAB  manifestó
tras el pleno fallido que la opo-
sición “se ha declarado en re-
beldía” y acusó al resto de gru-
pos políticos de vulnerar el
“derecho constitucional” de la
integrante de la lista electoral a
tomar posesión de su cargo

electo. El líder de AISAB llegó a
calificar lo vivido en el salón de
plenos del Ayuntamiento de
“atraco a la democracia” perpe-
trado por la oposición.

Por su parte, el portavoz de
Plataforma-GuanyemSAB-
Compromís, Ramón Orozco,
defendió que la decisión de su
grupo de no acudir al pleno ex-
traordinario fue una acción de
“protesta” y una “llamada de
atención” ante el “hartazgo” de
la ciudadanía y de la propia
oposición a la forma de actuar
del equipo de Gobierno.

El líder de la oposición califi-
có de “coincidencia” el hecho de
que el exalcalde Cañizares y las
dos concejalas no adscritas tam-
poco acudieran.

Desde el equipo de Gobierno
trataron de buscar una fórmula
legal lo más rápida posible para
recuperar a la quinta concejala
ante el “boicot” de la oposición.
Tan sólo 24 horas después del
pleno fallido, Irles tomó pose-
sión en el salón de plenos en pre-
sencia del alcalde y del secreta-

rio del Ayuntamiento, que ha da-
do fe pública, y de una decena de
vecinos que acudieron como pú-
blico. También ocuparon sus
asientos el resto de concejales de
AISAB y la edil socialista, no así
los de la oposición que también
habían sido invitados.

Esta fórmula está contempla-
da en la doctrina de la Junta
Electoral Central, según apunta
el alcalde y existen tres prece-
dentes desde el año 2003. A
partir de ahora, el nombra-
miento deberá ser ratificado en
el próximo pleno ordinario de
finales de este mes.

Orozco ha valorado la situa-
ción vivida como una “crisis de
gobierno” propiciada por la sa-
lida de la exedil de Fiestas “por
los  motivos que alegó” y que
“han tratado de ocultar, precipi-
tando la toma de posesión de la
nueva concejal con una argucia
de dudoso encaje legal”, por lo
que ha avanzado que su grupo
solicitará el acceso al expedien-
te para valorar si impugnan el
nombramiento.

La piscina municipal se rea-
brirá al público el próximo 17 de
septiembre debido a la apari-
ción de “nuevos imprevistos”,
según fuentes municipales. 

El Ayuntamiento ha informa-
do de la demora en la apertura
de las instalaciones después de
la parada técnica de agosto en la
que han aparecido “nuevos im-
previstos” que han sido “impo-
sibles” de subsanar por falta de
materiales en los meses de ve-
rano y que es necesario reponer
antes de abrir al público, ya que
de lo contrario habría que parar
una vez abierta. 

Los usuarios que tuviesen
contratado algún servicio serán
atendidos por el consistorio que
contactará con ellos de manera
directa y se mantendrán las ac-
tividades del pasado año.

La piscina se clausuró a fina-
les de julio por el estado del
agua y no se abrió como estaba
previsto el 3 de septiembre. Una
situación que Plataforma-
GuanyemSAB-Compromís
achacan a “la falta de planifica-
ción que ha impedido que du-
rante agosto se realizaran las re-
paraciones y mantenimiento
necesarios” y que ha provocado

que los usuarios se van a otros
pueblos.

El portavoz de la formación,
Ramón Orozco, ha matizado
que no se trata de un problema
de partida presupuestaria, ya
que el pleno aprobó antes de ve-
rano la modificación de crédito
para reparar la cubierta. Pero
“la reparación de la cubierta, de
la depuración del agua y el man-
tenimiento anual no se ha reali-
zado en tiempo y forma, retra-
sando su apertura”.

Desde la oposición recuerdan,
además, que durante estos últi-
mos meses “las quejas de usua-
rios sobre las instalaciones, ves-
tuarios, temperatura del agua
han ido creciendo” y ahora
“también se quejan de la falta
de plazas, sobre todo en las cla-
ses de natación infantil”.

A pesar que este tipo de insta-
lación de servicio público es de-
ficitaria, desde la oposición de-
fienden el modelo de gestión
pública directa. “No nos preo-
cupa que sea deficitario si se op-
timiza su utilización y se capta
al mayor número posible de
usuarios. Por eso perder usua-
rios es hacerla más deficitaria
aún”, concluyen. 

Toma de posesión de Irles ante el secretario y el alcalde.

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
18:30 horas. Ópera rock infantil:
“Rapúnzel”. Cancha de balonces-
to (al lado del mercado munici-
pal).
LUNES 17 A 28 DE SEPTIEM-
BRE
Taller: “Tu nuevo amigo, el orde-

nador”. Casa de la Juventud. A
partir de 36 años. 
MARTES 18 DE SEPTIEMBRE
19:30 horas. Talleres de Educa-
ción Canina: “Nociones Básicas”.
Parque C/Sequer. Necesaria Ins-
cripción en el ayuntamiento de
Sant Antonio de Benagéber.

DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE
12:00 horas. Programa Vive tus
parques: “Abatut Circus”. Parque
calle Fotja.
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE
18:30 horas. Concierto: “Jazze-
ant amb nens”. Plaza del Ayunta-
miento.



P. G. | Des de d'agost, el Cen-
tre de Salut ha vist incrementa-
da la seua plantilla, després d'-
haver-se incorporat un nou
metge. Aquesta és la segona in-
corporació que es produeix en
pocs mesos: l'anterior es va pro-
duir a final del 2017. Havia pas-
sat més d'una dècada sense can-
vis en el nombre de persones
que atenen els 18.000 pacients
de La Pobla de Vallbona. 

Amb l'arribada d'aquest nou
metge, el centre de salut comp-
ta amb 10 metges de família;
quatre pediatres; huit infer-
mers; dos auxiliars de clínica;
un fisioterapeuta; una matrona;
sis zeladors; i tres administra-
tius. Al gener es va incrementar
el nombre de consultes amb
nou més amb una inversió de
497.000 euros incloent-hi
unes millores en les escales, la
creació de dos nous banys adap-
tats i la instal·lació d'un ascen-
sor.

L'edil de Sanitat, Javier No-
voa, considera molt positiu
aquest canvi: "Ens alegra com-
provar com les autoritats auto-
nòmiques i els responsables de
l'Hospital Arnau són permea-
bles a les reivindicacions que els
plantegem, que s'ajusten a les
necessitats reals dels veins". 

Novoa recorda que aquests
increments estan justificats, ja
que era necessari que el nombre

de pacients que ha d'atendre el
personal sanitari (metges i pe-
diatres) s'ajuste a uns contin-
gents màxims fixats per llei:
"Amb aquestes dues últimes in-
corporacions sí que entrem en
les ràtios màximes fixades per
llei, cosa que fins ara no passa-
va. És un pas en la bona direc-
ció que millora l'atenció  i ajus-
ta la càrrega de treball de cada
metge a nivells més adequats".

Centre de Salut de la Pobla de Vallbona.

L’Ajuntament de La Pobla de
Vallbona ha adquirit per 48.940
euros un tractor amb un braç
articulat que ja ha iniciat els tre-
balls per a esbrossar els camins
i vies que connecten les zones
residencials  amb el nucli urbà.

Els treballadors de la Brigada
d’Obres i Serveis s’encarregaran
d’escometre aquestes tasques.

El regidor de Serveis, Juan
Aguilar, ha explicat que s’ha re-
alitzat aquesta adquisició per la
“necessitat d’anar renovant els
vehicles que empren els treba-
lladors municipals”, ja que en el

cas del tractor, “feia 40 anys que
no s’efectuava una inversió”

A més, ha assegurat que la
mancança d’inversió, “motivava
que haguérem de sol·licitar a
empreses externes que escome-
teren certs treballs”. “Per exem-
ple, l’any passat només esbros-
sar aquestes vies de
comunicació va suposar 6.000
euros; després, la neteja de so-
lars suposava xifres properes a
altres 2.000 euros. Ara, estal-
viem aqueixa quantitat en dis-
posar d’un vehicle capacitat per
a escometre  eixos treballs”.

Les tasques de restauració de
la parròquia Santiago Apòstol
de la Pobla han descobert unes
pintures originals de finals del
segle XIV. Les pintures, dispo-
sades a dues altures, presenten
pèrdues cromàtiques i s’hi pot
veure la representació d'un àn-
gel agenollat, per la qual cosa
“podria tractar-se d'una escena
de l'Anunciació”, segons l'arqui-
tecte conservador de la parrò-
quia, Pablo Griñena.

La troballa de les pintures
medievals va tenir lloc durant
les tasques de sanejament i la
realització d'uns tastos en di-
versos punts d'un mur de l'atri
del temple sota el qual es troba-
ven ocultes.

Fa 20 anys ja es van descobrir
pintures datades en la mateixa
època en l'accés principal al
temple, on originalment se si-
tuava l'altar major. 

Els últims treballs de restau-
ració es van iniciar amb motiu
dels problemes d'humitat que
presentava l'atri de la parrò-
quia. Així, s'han dut a terme tre-
balls de recuperació de l'aspecte
original del temple, que va ser
cobert durant la reforma barro-
ca.

Griñena ha assenyalat que
“per a conservar aquesta nova
joia” és necessari seguir la res-
tauració i afermar els murs tot
eliminant per complet les humi-
tats i restaurar les pintures.

Kike Gomis s'ha incorporat com a regidor del PP després de la dimissió de Sara Montañana, que
portava en la corporació des de l'any 2007 i que va renunciar a l'acta per motius de treball ja que ha
hagut de traslladar-se a Conca per a incorporar-se a la seua nova plaça en l'administració pública.

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE
21.30 hores. Sopar solidari: “Juntos con Sene-
gal”. La Casa Gran.

DISSABTE 15 DE SETEMBRE
18.30 hores. Cinema: “Hotel Transilvania 3”.
Auditori de la Casa de la Cultura.
20.00 hores. Presentació de les Falleres Ma-
jors i Corts d’Honor. Centre Social.

DIUMENGE 16 DE SETEMBRE
19.00 hores. Cinema: “Hotel Transilvania 3”.
Auditori de la Casa de la Cultura.

DILLUNS 17 AL 28 DE SETEMBRE
Exposició: “Convivir es vivir”. Llar Jove.

DIVENDRES 21 DE SETEMBRE
19.30 hores. Exposició: “Els misteris assump-
cionistes d’Elx, València i Castelló”. La Casa
Gran.

DISSABTE 22 DE SETEMBRE
22.30 hores. Teatre: “Casi 40”. Auditori de la

Casa de la Cultura.Preu 3 euros, 5 euros xiquet
+ adult.

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
8.00 hores. Excursió de senderisme. Eixida i
inscripcions a la Biblioteca.
9.30 hores. XVIII Festa de la Bicicleta. Mercat
Municipal
19.00 hores. Teatre: “Casi 40”. Auditori de la
Casa de la Cultura.

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
23.00 hores. IV Sopar Estellés. La Casa Gran.

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
22.30 hores. Teatre: “El mejor verano de mi vi-
da”. Auditori Municipal.

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
19.00 hores. Teatre: “El mejor verano de mi vi-
da”. Auditori Municipal.

DIVENDRES 5 D’OCTUBRE
19.00 hores. Exposició sobre indumentària va-

lenciana: “Vestint el segle XVIII, despullant el
segle XIX”. Casa de la Cultura.

DIVENDRES 5 AL 8 D’OCTUBRE
Festes de la clavaria de la Mare de Déu del Ro-
sari

DIUMENGE 7 D’OCTUBRE
17.00 a 0.00 hores. Recreació històrica del 9
d’octubre. Av. de Colom.
22.00 hores. Concert del 9 d’Octubre. Auditori
de la Casa de la Cultura.

DILLUNS 8 D’OCTUBRE
11.00 a 14.30 hores i de 17.00 a 0.00 hores.
Recreació històrica del 9 d’octubre. Av. de Co-
lom.

DIMARTS 9 D’OCTUBRE
11.00 a 14.30 hores i de 17.00 a 22.00 hores.
Recreació del 9 d’octubre. Av. de Colom.
12.00 hores. Desfilada cívica pel 9 d’Octu-
bre.Carrer del Poeta Llorente i avinguda de Co-
lom.



REDACCIÓ | César Moya i
Álex Durá del col·legi Asun-
ción de La Nostra Senyora; So-
fia Rozalén del col·legi Luis Vi-
ves; Omar Álvaro de l'Institut
de Secundària de Benaguasil i
Alejandra Gimeno, del col·legi
Asunción han rebut els diplo-
mes als millors expedients aca-
dèmics del passat curs en Pri-
mària i Secundària que ha
atorgat l'Ajuntament de Bena-
guasil per seté any.

El premi al millor expedient
de Cicles Formatius ha recai-

gut en Víctor Tomás Belen-
guer, del centre Asunción,
mentre que Pablo Antequera i
Oleksandr Starykov, de l'IES
Benaguasil, han obtingut el
guardó al millor expedient de
Batxiller, rebut de mans de l'al-
calde, Ximo Segarra, que els ha
animat a "seguir lluitant i es-
forçant-se en la seua etapa
educativa" i ha defensat l'im-
portant que és "donar suport,
incentivar i premiar els nostres
joves per haver obtingut unes
notes brillants".

L'Ajuntament també premia
els alumnes empadronats a
Benaguasil, però que cursen
els seus estudis en col·legis de
fora de la localitat, com és el
cas de Paula Capella, per l'ex-
cel·lent expedient acadèmic
obtingut en Primària. 

Respecte al millor expedient
de final de grau professional de
música, impartit en el Conser-
vatori Professional de Música
de Benaguasil, el premi ha re-
caigut en Mercé Calaforra Ra-
mada.

El programa 'València és mú-
sica' de l'àrea de Cultura de la
Diputació de València ha per-
més que 70 músics de La Unió
Musical de Benaguasil viatjaren
el 30 de juliol fins a Pont-Saint-
Martin, en la Vall d'Aosta (Ità-
lia), on van oferir un programa
musical molt complet que in-
cloïa les interpretacions de La
Zarzuela, La canción del olvido,
El tambor de granaderos, Mar-
cha Tosca i Pasdoble a Bena-
guasil. El concert va continuar
amb un intercanvi d'experièn-
cies molt enriquidor amb la par-
ticipació conjunta de la banda
de música de Saint Martin i va
concloure amb l'Himne Regio-
nal de Valencià.

El president de la societat
musical de Benaguasil, José Sa-
rrión, ha reconegut que "aquest

és un premi excepcional per als
músics, un al·licient més per a
presentar-se al Certamen de
Bandes".

Sarrión ha comentat que "en-
cara que tenim un estiu molt in-
tens amb totes les activitats fes-
tives patronals on participa la
banda, no podíem perdre l'o-
portunitat de participar en el
concert d'Itàlia i mai ens l'ha-
guérem plantejat sense la col·la-
boració de l'àrea de Cultura de
la Diputació de València".

"L'experiència va ser molt po-
sitiva" va afirmar Sarrión, que
qualificava el concert de molt
gratificant perquè "com els mú-
sics de Saint Martin ja havien
actuat a València i coneixien
l'alt nivell de les nostres bandes,
això va generar molt d'interés i
va omplir l'aforament previst".

El passat 3 de setembre es
van reprendre els treballs de re-
posició de calçada en la carrete-
ra CV-364 -La retorta-. Hi hau-
rà control d'accés al trànsit
rodat en la rotonda per a poder
garantir la seguretat dels opera-
ris i vehicles alhora que poder
garantir la correcta execució de
les obres.

Les obres per a reforçar el
ferm i adequar les cunetes de la
carretera entre Benaguasil i Pe-
dralba es van ajornar el passat 6
d'agost tal com va anunciar la
Diputació de València per a evi-
tar alterar el curs del trànsit en
temporada estival. 

Els treballs es realitzaran des
de la intersecció amb la carrete-
ra CV-50, pk 0+000, fins al pk
6+000, donant continuïtat a la
secció executada des del pk
6+000 fins al final de carretera,
en la intersecció amb la CV-376,
millorant les condicions de se-
guretat i comoditat en una lon-
gitud total 6.000 metres.

Com a recorregut alternatiu
es proposa, per al trànsit proce-
dent de Pedralba amb destina-
ció a Benaguasil, continuar per
la carretera CV-376 fins a con-
nectar amb l'autovia CV-35 en
l'accés a Llíria, en l’eixida 27,
continuar per la CV-35 fins a la
carretera CV-50, eixida 21, per
finalment connectar amb l'inici
de la carretera CV-364 d'accés a
Benaguasil. El recorregut con-
trari es realitzaria de forma in-
versa.

Com a segon recorregut alter-
natiu, es proposa accedir a Vila-
marxant per la carretera CV-
370 i posteriorment per la CV-
50 fins a l'accés a Benaguasil. Es
permetrà l'accés a propietats
adjacents en tot moment, així
com l'obertura al trànsit al final
de cada jornada laboral.

El pressupost total de l'obra
que s'encarrega de finançar l'à-
rea de Carreteres de la Diputa-
ció de València és d'1.150.00 eu-
ros.

Les Falleres Majors de Benaguasil per a l'any 2019, Carla Cervera y Maria Puchades acompanyades
per la presidenta de la Junta Local Fallera de Benaguasil han visitat el monument faller que es plan-
tarà en la localitat amb motiu de la celebració del segon Mig Any Faller el 15 i 16 setembre.

DISSABTE 15 DE SETEMBRE
18.30 hores. XII 10K Pujada a la Montieleta

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
9.30 hores. Carrera Ciclista BTT
18.00 hores. Pujà de la Mare de Déu de Montiel al San-
tuari.

II MIG ANY FALLER
DISSABTE 15 DE SETEMBRE
11.00 hores. Plantà de la Falla “Mig Any” a la plaça.
20.00 hores. Concentració a la plaça.
21.00 hores. Paelles.
24.00 hores. Actuació duo Dynamics a la plaça.

DIUMENGE 16 DE SETEMBRE
11.00 hores. Jocs populars infantils a l’Avinguda.
17.00 hores. I Concurs de xarangues a la plaça i des-
prés Cremà. 



PATRICIA GUZMÁN | En-
tre los aplausos de familiares,
amigos y el alcalde y el abrazo de
su perro Denver, Juan Manuel
Darijo, a sus 60 años cumplidos
durante el #caminodarsangrees-
darvida, ha llegado a su pueblo
descalzo y con la mochila a la es-
palda tras recorrer los 500 kiló-
metros que separan la Alhambra
de Granada de la casa morisca de
los Abenamir en Benaguasil.

La hazaña de este corredor
aficionado enganchado a las ca-
rreras populares y adepto a las
causas solidarias culminó con
éxito el 26 de agosto después de
15 días atravesando  sin zapati-
llas pueblos de Andalucía, Casti-
lla-La Mancha y la Comunitat
Valenciana con el único propósi-
to de sumar nuevos donantes de
sangre. En su camino trató de
concienciar a la gente con la que
se cruzaba a su paso y a los res-
ponsables políticos que le abrie-
ron las puertas de los ayunta-
mientos de que donando sangre
se pueden salvar hasta tres vidas
“y como pueden hacerlo cuatro
veces en un año, cada año pue-
den salvar hasta 12 vidas”.

El esfuerzo que ha supuesto
completar en solitario marato-
nianas jornadas a pleno sol o ba-
jo la lluvia y el granizo por carre-
teras nacionales o caminos de
tierra no lo ha afrontado como
un reto deportivo ni personal.
“El único reto era mover con-
ciencias de que donando sangre,
algo que no requiere esfuerzo, no
afecta a la salud y que es rápido
puede salvar tres vidas”, insiste
Juan Manuel Darijo. 

Y quién mejor para tratar de
convencer de hacerse donante
que alguien que  como él ha do-
nado sangre más de 90 veces a lo
largo de 40 años, pero, matiza

que “no es una cuestión de que
una persona done mucho, sino
que sean muchas las personas
que donen”.

A lo largo del camino en nin-
gún momento se le pasó por la
cabeza la idea de abandonar, ya
que le acompañaron las fuerzas
tango a nivel físico como metal.
No obstante, no todo ha sido un
camino de rosas. Cuatro noches
estuvo a punto de dormir en la

calle al no encontrar alojamien-
to. Algo que no llegó a ocurrir, ya
que siempre apareció alguien, en
el último momento, que le abrió
las puertas de su casa para des-
cansar y reponer fuerzas antes
de reprender la marcha.  “Me he
encontrado con muchas dificul-
tades y eso que todos los ayunta-
mientos sabían que día iba a pa-
sar por allí, pues habían recibido
una carta y, así y todo, las puer-

tas de los
ayuntamien-
tos estaban
cerradas. Si
no llega a ser
por gente ca-
ritativa me las
habría visto mal para dormir”,
nos asegura.

A pesar de las adversidades, el
balance de la experiencia es po-
sitivo. “Con que solo una perso-

na que viendo lo que yo he hecho
donara sangre, salvaría tres vi-
das, y esas tres vidas son más im-
portantes que yo me haya des-
trozado los pies”. Por lo que al
final de su camino, “si una per-
sona salvara tres vidas yo ya me
sentiría satisfecho” y cree que se-

rá más de una persona la que dé
el paso: “en la comarca de Camp
de Túria me ha seguido mucha
gente -ha relatado día a día su
camino a través del blog #CA-
MINODARSANGREESDARVI-
DA-  pero con una persona que
se haya hecho donante me doy
por satisfecho”, insiste.

El reto de Juan Manuel
Darijo se inició con el objeti-
vo de que se celebrara en Be-
naguasil una maratón se do-
nación de sangre. Una forma
de que se materializara el es-
fuerzo realizado por este ve-
cino coincidiendo a su llega-
da  a la comarca de Camp de
Túria. Pero de momento por
causas burocráticas no se ha
podido llevar a cabo. Aunque
no arroja la toalla y con la co-
laboración del Ayuntamiento

de Benaguasil, que le apoya-
do en esta causa, junto con
InfoTúria y empresas y parti-
culares, confía en que la ma-
ratón se realizará. “Haremos
una maratón de donación de
sangre donde habrán diver-
sas actividades para animar a
la gente a venir”, avanza.

Para el próximo verano ya
planea otro camino, el que
sería el tercero en tres años
tras el #caminoporladigni-
dad también de 500 kilóme-

tros entre la ermita de Boi
Taüll y la Montieleta para
reivindicar la capacidad de
los parados mayores de 50
años, como es su caso, para
trabajar y el camino para su-
mar donantes de sangre.

Antes, continuará corrien-
do en todas las pruebas soli-
darias a su alcance, como las
del Runcáncer -la próxima el
16 de septiembre en Llíria, la
10K de Valéncia y el campeo-
nato del mundo descalcista.

No es una cuestión de
que una persona done
mucho, sino que sean
muchas personas las
que donen

”
PAPP TAA RIRR CIAII GUZUU MÁMM NÁÁ | En-

tre los aplausos de faff miliares
que “no es una cuestión de que
una persona done muchc o sino

cala le ala no encontrar ala ojo amie
to AlAA go quqq e no llegó a ocucc rrir
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El socialista Miquel Pascual
s'ha incorporat a l'equip de Go-
vern de l'Ajuntament d'Olocau
en substitució de la ja exregido-
ra independent Pilar Gil des-
prés de presentar la seua dimis-
sió. El nou regidor del PSPV,
que va prendre possessió del
seu càrrec en un ple extraordi-
nari celebrat el passat 2 d'agost,
assumirà les delegacions de Me-
di ambient, a més de Desenvo-
lupament Rural, Formació i
Ocupació.

El PSPV governa amb majoria
absoluta amb set regidors al
municipi de Camp de Túria,
mentre que l'oposició la formen
un regidor de Compromís i un
del Partit Popular.

Pilar Gil que anava en la llista
electoral del PSPV com a inde-
pendent va presentar una carta

de renúncia al càrrec en la qual
assenyalava que “la meua  expe-
riència  de  treball  durant  tres
anys  s’ha desenvolupat  sense
comptar amb  un  programa  es-
tratègic  d'actuació  consensuat
per  tot l'equip  de  govern, do-
cument  que  haguera  definit   la
línia  política  comuna  a  tot  l'e-
quip,  i  els mitjans  necessaris
per a  aconseguir  les  metes  de
l'acció  de  govern”. “La  inexis-
tència  d'aquest    document -
afig-  unit  als desacords viscuts
en    el grup  de  treball,  m’ha fet
arribar  al  convenciment que no
m'és  possible  desenvolupar  les
responsabilitats  que  vaig ad-
quirir  com a  regidora”. Gil va
retornar l'acta i es va oferir al
ple a aclarir  qualsevol  gestió
relacionada  amb    les actua-
cions  municipals.

P. G. | Los alumnos del cole-
gio Alt Carraixet han comenza-
do el curso en barracones al
igual que el pasado año tras la
demolición del antiguo centro
por motivos de seguridad. Sin
embargo, puede que este sea el
último que cursen en las aulas
provisionales, ya que el Ayunta-
miento de Olocau ha asumido
en un pleno extraordinario cele-
brado en el mes de agosto las
competencias para construir el
nuevo colegio que cuenta con
un presupuesto de 4 millones
de euros con cargo a la Conse-
lleria de Educación a través del
plan Edificant para la erradica-
ción de los barracones en la Co-
munitat.

El nuevo colegio se construi-
rá en los terrenos adquiridos
por el Ayuntamiento junto al
frontón que será demolido y
que suman 4.700 metros cua-
drados. El centro dispondrá de
seis aulas de Primaria y tres de
Infantil, comedor con cocina
propia para la elaboración del
menú, huerto, gimnasio, biblio-
teca, un aula polivalente para la
celebración de festivales, aula
de informática y despachos,
además de los baños. 

En total ocupará una superfi-
cie construida de 2.600 metros
cuadrados distribuidos en dos
plantas, con ascensor.

Las instalaciones se comple-
tarán con dos patios de 2.500
metros cuadrados divididos en
una zona para los alumnos de
infantil con juegos infantiles y
otra para los de primaria. El
centro dispondrá de las pistas
deportivas municipales anexas
ya existentes que serán cedidas
por el consistorio.

El arquitecto municipal ha
avanzado a este periódico que
una de las  novedades que plan-
tea el Ayuntamiento es la cons-
trucción del centro en madera
con un material de una empresa
austriaca, siguiendo el modelo
de otros colegios en Cataluña y
el País Vasco, ya que se encuen-

tra dentro del parque natural de
la Calderona. Sin embargo, la
decisión final dependerá del cri-
terio de los técnicos de la conse-
lleria, que deben dar el visto
bueno al proyecto.

En cuanto a los plazos de eje-
cución, el alcalde de Olocau,
Antonio Ropero, ha avanzado
que en los próximos meses se li-
citará el proyecto y el próximo
año se sacarán a concurso las
obras que podrían comenzar en
2019. “Me siento orgulloso de
haber cumplido con este objeti-
vo y dar una vez más cumpli-
miento al programa electoral ”,
ha señalado el primer edil so-
cialista.

Barracones del colegio Alt Carraixet.

Dones d'Olocau ha cel·lebrat un acte amb motiu de la declaració com a primer poble feminista de la Co-
munitat amb María Such, directora General de la Dóna, la presidenta de la Mancomunitat, Lola Celda, re-
presentants de Alanna, Mirall Camp de Túria, Elles Dones i Pro Casa de la Dóna de Bétera i La Mar Salà.



P. G. | Una de les reivindica-
cions històriques de Llíria, el
centre de dia i residència per a
persones amb diversitat funcio-
nal, està més a prop de materia-
litzar-se després de la signatura
el passat 28 d'agost de l'acord
per part de l'alcalde de la locali-
tat, Manolo Civera, i la vicepre-
sidenta de la Generalitat, Móni-
ca Oltra, a Ca la Vila.

La construcció  estarà recolli-
da als pressupostos autonòmics
per al proper any, amb una par-
tida d'1.354.120 euros i la gestió
serà pública a través del IVAS.

El centre que s'integrarà en el
futur complex socioassistencial
que es construirà al Centre Cí-
vic El Prat al costat del centre de
recepció de menores donarà
servei com a centre de dia amb
60 places a les quals podran ac-
cedir usuaris de Llíria i de la
resta de la comarca i, en una se-
gona fase, s'ampliarà el projecte
per a oferir un servei d'atenció

residencial. 
Civera va reconéixer que “du-

rant dècades, familiars, associa-
cions i la resta de la societat ci-
vil han lluitat per a comptar
amb un centre d'aquestes carac-
terístiques i ara gràcies al com-
promís de la Generalitat, do-
nem resposta a la demanda
històrica”. 

La consellera d'Igualtat i Po-
lítiques Inclusives va valorar l'a-
cord com “una mostra dels

compromisos complerts i un re-
flex de la col·laboració entre les
dues administracions”.

Per la seua banda, el diputat
autonòmic i regidor de Llíria,
Paco García, va afegir que, des
de les Corts, defensarà que el
centre de dia recollit al progra-
ma electoral de Compromís “es
convertisca en una realitat, no
només pressupostàriament, si-
nó que el 2019 es puguen licitar
i iniciar les obres”.

Mónica Oltra i Manolo Civera signen l'acord.

L'Ajuntament de Llíria ha tret
a licitació amb un pressupost de
4.500 euros la redacció del pro-
jecte per a la rehabilitació dels
Trulls de Daüd, un edifici amb
un valor històric i volgut per la
població de Llíria conegut com
Bodegues de Francisquito, que
es destinaran a usos culturals.

El projecte de la Regidoria de
Cultura i Patrimoni contempla-
rà la consolidació estructural de
la coberta; l'actuació en parà-
metres exteriors, en els para-
ments i paviments interiors de

l'edificació i l'habilitació i acces-
sibilitat a l'edifici.

Aquest immoble ha estat un
dels seleccionats per la Genera-
litat Valenciana dins dels fons
FEDER . El projecte té un pres-
supost de 203.194 euros, dels
quals 83.964 euros procediran
dels fons europeus. 

Altres 344.901 euros d'a-
quests fons de la UE es destina-
ran a la intervenció arqueològi-
ca en el Santuari i Termes
Romanes de Mura, pressupos-
tada en 834.662 euros.

El edetano Miguel Morató Gil ha cumplido 100 años y lo celebró el pasado 14 de agosto con sus fa-
miliares y amigos que se reunieron para conmemorar su nacimiento en agosto del 1918. Gran aficio-
nado a la lectura y hasta hace pocos meses, todavía iba cada día a la biblioteca a leer los periódicos.
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L'Ajuntament de Llíria ha li-
citat les assistències tècniques
per a dur a terme les excava-
cions arqueològiques prèvies a
la construcció dels vials anne-
xos al nou institut de Secundà-
ria Camp de Túria.

Una vegada seleccionats els
arqueòlegs -el termini per a pre-
sentar les ofertes està obert fins
al 25 de setembre- s'iniciaran
els treballs d'excavació en su-
perfície en tota l'extensió que
ocuparan els vials. Paral·lela-
ment, el consistori prepara la li-

citació de les obres d'urbanitza-
ció dels mateixos, el projecte
dels quals va ser aprovat i pu-
blicat abans de l'estiu.

La Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni ha dotat aquestes inter-
vencions amb 100.000 euros i
amb més de 800.000 euros per
a les obres d'urbanització. “El
compromís del Consell en la do-
tació del nou institut segueix
endavant, així com la voluntat
municipal amb l'inici de les
obres”, ha manifestat el regidor
de l'àrea, Paco García.

La Conselleria d'Economia
Sostenible ha autoritzat l'am-
pliació de la subestació elèctri-
ca del polígon industrial de Ca-
rrasses que ha comptat amb
una inversió de prop de 4 mi-
lions d'euros i que permetrà dis-
posar de 75 MVA de potència,
mitjançant una transformació
66/20 kV, amb 18 eixides en
mitja tensió, la qual cosa resol-
drà les necessitats de potència
de la zona associades a la im-
plantació de noves activitats in-
dustrials i permetrà donar sub-

ministrament a altres àrees in-
dustrials de Llíria, zones resi-
dencials i de la comarca, segons
ha indicat la directora general
d'Indústria i Energia, Empar
Martínez.

Entre les actuacions indus-
trials que seran proveïdes des-
taca l'empresa Power Electro-
nics, que concentrarà en la seua
nova planta de Llíria, actual-
ment en obres, la producció
principal, i Pintures Moltó que
ha anunciat també la intenció
d'establir-se a Llíria.



Especial Festes de Sant Miquel de Llíria 201816 setembre  2018

DIVENDRES 14 DE SE-
TEMBRE

20.00 h. Presentació del
llibre “LLÍRIA, LA GENT I
ELS COSTUMS. Memòria
gràfica” de José Vicente So-
riano. Lloc: Centre Multiusos

22.00 h. Visita del jurat i
de les autoritats als carrers
engalanats en el XXVIII Con-
curs d’Engalanament de Ca-
rrers. Eixida: Plaça Major. 

DISSABTE 15 DE SE-
TEMBRE

9.00 h. “XVII Passejada
amb carro” per als xiquets. Ei-
xida: Plaça Major.

10.00 h. 2a Fira del Llibre.
Lloc: Plaça Major.

10.00 h. Campionat de Pe-
tanca a les pistes del parc de
Petanca del Prat. 

11.00 h. 2a Fira de l’Esport
a Llíria durant tot el dia. Lloc:
Plaça Major.

16.00 h. “XXVII Passejada
amb bici” pel voltants de Llí-
ria. Eixida: des de la plaça
Major. 

19.00 h. Concert de l’Agru-
pació Musical Edetana “Vi-
cente Giménez”. Lloc: Esglé-
sia de la Sang. Interpretarà el
programa següent:

DIUMENGE 16 DE SE-
TEMBRE

9.00 h. Una cistella pel Sa-
hara. Lloc: Pavelló Pla de
l’Arc. Organitza: Escola Bàs-
quet Llíria. Col·labora: Club
Bàsquet Llíria. 

10.00 h. Campionat de Pe-
tanca a les pistes de Petanca
del Prat. Inscripcions: Llar del
Jubilat (Adolfo Rández). Or-
ganitza: Otoñales en Primave-
ra II.

19.00 h. IV Memorial Sil-
vestre d’Edeta. Concert l’Or-
questra de Plectre “El Mica-
let”. Lloc: Església de la Sang. 

19.00 h. III CARRERA i
MARXA SOLIDÀRIA LLÍRIA
CONTRA EL CÀNCER. RUN-
CANCER. Lloc d’inici: plaça
Major de Llíria. Preu inscrip-
ció: 5 €. 

DILLUNS 17 DE SE-
TEMBRE

19.00 h. Inauguració de
l’exposició amb motiu del XX
aniversari de l’Escola de Di-
buix i Pintura de Weronika, la
qual presenta la trajectòria i
evolució dels seus partici-
pants. Lloc: Centre Multiusos.

DIMECRES 19 DE SE-
TEMBRE

19.30 h. Inauguració de
l’exposició de Manuel Silves-
tre “Diàleg amb Silvestre d’E-
deta”. Lloc: Ca la Vila.

22.00 h. II Mostra de Tea-
tre Amateur Local. Grup de
teatre de la Majoralia de Sant
Vicent ens ofereix la comèdia
“Qui mos mana fer teatre”.
Lloc: Teatre de la Llar del Ju-
bilat.

DIJOUS 20 DE SETEM-
BRE

19.00 h. Inauguració de
l’exposició: LES CASETES
NOVES: 65 ANYS.  Lloc: Tou-
rist Info Llíria-Mausoleus Ro-
mans.

22.00 h. II Mostra de Tea-
tre Amateur Local. L’Associa-
ció Cultural “El Teatret de
Sant Francesc” representa el
sainet “Nelo Bacora” de Josep
Peris Celda. Direcció: Paco
Ibáñez. Lloc: Teatre de la Llar
del Jubilat.

DIVENDRES 21 DE SE-
TEMBRE

19.30 h. Presentació del lli-
bre “El rumor de la fe. Un ca-
mino de búsqueda personal”
de Josep Mª Jordán Galduf,
editorial Edeta, col·lecció
Pensadores. Lloc: Ca la Vila.

22.30 h. Companyia de te-
atre la Fam presenta “EL MI-
RACLE DE L’AIGUA”. Amb
motiu de l’any Sant Vicentí.
Lloc: Plaça Major.

DISSABTE 22 DE SE-
TEMBRE

10.00 h. Tir social al plat.

Trofeu Centenari. Lloc: Camp
de tir “La Arboleda”. Organit-
za: Club de Caçadors “La Con-
còrdia”.

18.00 hores. Exhibició
eqüestre. Lloc: Instal·lacions
del Prat. Organitza: Associa-
ció Amics del Cavall.

19.30 h. Acte d’atorgament
de les distincions honorífi-
ques del M.I. Ajuntament de
Llíria de l'any 2018. Lloc: Pla-
ça Major. 

22.00 h. Cercavila de les
bandes des dels respectius lo-
cals socials fins a la plaça Ma-
jor.

22.30 h. CONCERT DE
LES BANDES a la plaça Ma-
jor. El compositor internacio-
nal FRANCO CESARINI. Hi
participen l'Ateneu Musical i
d'Ensenyament Banda Primi-
tiva de Llíria i la Banda Sim-
fònica Unió Musical de Llíria. 

DIUMENGE 23 DE SE-
TEMBRE

10.00 h. Tir social de
blancs a braç. Lloc: Camp de
tir “La Arboleda”. Organitza:
Club de Caçadors “La Concòr-
dia”.

13.00 h. Cercavila de les
autoritats acompanyades per
la Banda Primitiva de Llíria,
precedits per un grup de tabal
i dolçaina.

14.00 h. Atronadora mas-
cletà a la plaça Major. 

18.00 h. Representació de
l’espectacle musical per a tota
la família “El reino del León”.
Tribut al musical ‘‘El Rey Le-
ón’’. Lloc: Teatre de la Banda
Primitiva.

22.00 h. Actuació del gran
il·lusionista YUNKE. Lloc: Te-
atre de la Banda Primitiva.

DILLUNS 24 DE SE-
TEMBRE

19.00 H. Acte de la dona-
ció del fons documental de
Gómez de Edeta a la ciutat de
Llíria. Organitza Xarxa de Bi-
blioteques. Lloc: Ca la Vila.

22.00 h. Nit de Flamenc,
la companyia “Flamenco Va-
lencia” presenta l’espectacle
“Andaduras”. Lloc: Teatre de
la Banda Primitiva. 

DIMARTS 25 DE SE-
TEMBRE

19.00 h. Lliurament dels
premis a l’excel·lència acadè-
mica i acte d’homenatge als

mestres dels centres educa-
tius de Llíria que s’han jubilat
enguany. Lliurament del pre-
mis del Concurs de Booktrai-
lers . Lloc: Teatre de la Llar
del Jubilat.

20.30 h. Berenar sopar per
a la gent major. A continua-
ció, actuació del Grup de Dan-
ses i Rondalla “El Tossal”.
Lloc: Plaça Major.

DIMECRES 26 DE SE-
TEMBRE

19.00 H. Concert de la
Banda Musical UDP Llíria-
Camp de Túria-Serranos.
Lloc: Teatre de la Llar del Ju-
bilat. 

22.00 h. Espectacle  de B
VOCAL “Al natural, sin ins-
trumentos añadidos”. Lloc:
Teatre de la Banda Primitiva.
Espectacle a benefici de la AE
CC per a col·laborar en pro-
jectes d’investigació. Donatiu:
3 euros.

DIJOUS 27 DE SETEM-
BRE

Llíria, poble solidari
18.00 h. Fases prèvies del

XV Open de Billar a 3 Bandes,
modalitat KO. Lloc: en la seu
del Club de Billar. Organitza:
Club Billar Llíria. 

18.00 h. Lliurament de
premis del IV Certamen de re-
lats curts en castellà i valencià
Pasqual Enguídanos-George
H. White. Organitza: Xarxa de
Biblioteques. Lloc: Ca la Vila.

19.00 h. Presentació del
llibre “30 mujeres fascinantes
de la historia de Valencia” de
la editorial Vinatea. Lloc: Ca
la Vila.

22.00 h. Nit de teatre. La
companyia Saga Produccio-
nes presenta “Aguacates” de
Tirso Calero. Lloc: Teatre de
la Banda Primitiva. Nit soli-
dària a favor de les persones
refugiades, la recaptació serà
a benefici de  l’associació AC-
NUR #PueblosSolidariosCo-
nACNUR. Donatiu: 5 euros. 

DIVENDRES 28 DE SE-
TEMBRE

LA BAIXÀ
Del 28 de setembre al 7

d’octubre. 
Torneig de la Raqueta “Jor-

ge Gorris”, en les modalitats
esportives de tennis, pàdel i
frontennis.

18.00 h. Fases finals del

XV Open de Billar a 3 Bandes,
modalitat KO. Lloc: en la seu
del Club de Billar. Organitza:
Club Billar Llíria.

12.00 h. Al Reial Monestir
de Sant Miquel: Eucaristia de
la Germandat Sacerdotal Ede-
tana.  

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
Primitiva de Llíria. A conti-
nuació, se celebrarà l'eucaris-
tia i es farà el Pregó de les Fes-
tes.

23.00 h. En un esdeveni-
ment únic, gran concert de
Krisha, Pep Gimeno Botifarra
i Carmen París amb la Banda
Primitiva de Llíria. Lloc: Plaça
Major. 

DISSABTE 29 DE SE-
TEMBRE

LA FESTA MAJOR
12.00 h. Celebració de la

Solemne Eucaristia a l'esglé-
sia de l'Assumpció.

13.30 h. Cercavila pels ca-
rrers de les autoritats acom-
panyades per la Banda Simfò-
nica Unió Musical i precedits
pel Grup de Danses “El Tos-
sal” de Llíria.

14.30 h. Grandiosa i en-
sordidora mascletà a la plaça
Major. 

19.30 h. Solemne processó
interparroquial en honor de
l'arcàngel sant Miquel.

23.30 H. Gran espectacle
musical, festa, animació, les
millors cançons amb l’actua-
ció de l’Orquestra Euforia.
Lloc: Exteriors pavelló Pla de
l’Arc.  

DIUMENGE 30 DE SE-
TEMBRE

10.00 h. Celebració del III
Concurs de pintura ràpida a
l’aire lliure “Pintor Josep Ma-
naut” Llíria 2018. Lloc: Plaça
Major.

19.00 h. Pujada de la imat-
ge de sant Miquel des de la
parròquia de l’Assumpció fins
al Reial Monestir. Eucaristia
pels difunts de la Germandat
de Sant Miquel.

DISSABTE 6 I DIU-
MENGE 7 D’OCTUBRE

10.00 h. Tir i arrossega-
ment. Lloc: Al costat del camp
municipal del Canó. 
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Doctora, ¿que es realmente la
implantología de carga inme-
diata?

Cuando el paciente pierde todos
los dientes y debemos rehabilitar
una arcada completa, usamos entre
4 y 8 implantes y a estos posterior-
mente anclamos la prótesis que pue-
de ser fija o de “quita y pon”.

Cuando elegimos la opción fija, te-
nemos la posibilidad de usar un pro-
visional que también será fijo e irá
atornillado a los implantes que aca-
bamos de colocar. El provisional es
aquella prótesis que llevará el pa-
ciente durante el tiempo de cicatri-
zación de los implantes, que varia
entre 3 y 6 meses. Por lo tanto, lla-
mamos “carga inmediata” a la colo-
cación de este provisional fijo el mis-
mo dia de la colocacion de los
implantes.

¿Entonces el paciente tiene
dientes desde el primer día?
¿Qué ventajas tiene el sistema?

Sí. Nosotros nunca dejamos a un
paciente sin dientes. Siempre reco-
mendamos la carga inmediata  por-
que tiene múltiples ventajas. Aun-
que parezca contradictorio, el
colocar una prótesis fija el mismo
día de la intervención minimiza la
inflamación de los tejidos (por un
efecto de contención) y por lo tanto
el postoperatorio es prácticamente
indoloro. Con las prótesis fijas la co-
modidad es máxima, no existen ro-
ces ya que no se mueven y el pacien-
te recupera la función y la estética en
unas horas.

Además, estas prótesis nos permi-
ten modelar la encía para darle a los

dientes nuevos una emergencia más
natural. 

¿Como realizan este procedi-
miento?

En la primera toma de contacto
con el paciente escuchamos sus ne-
cesidades, deseos y expectativas.
Explicamos con todo detalle el pro-
ceso e incluso nos apoyamos en

otros casos realizados semejantes al
suyo.

Tras esto, tomamos fotografías in-
tra y extraorales y modelos de su bo-
ca para estudiarlos virtualmente con
un programa de Diseño Digital de la
Sonrisa. Trabajamos conjuntamen-
te con nuestro equipo de protésicos
para elaborar una inmediata según
el diseño que hemos planteado pre-
viamente.

El día de la intervención, se colo-
can los implantes a primera hora y
se toman los registros finales. Du-
rante la confección el paciente pue-
de marcharse a casa o quedarse en
nuestra sala relax. En unas cuantas
horas colocamos la prótesis y el pa-
ciente empieza a hacer vida normal.

”
FILOSOFIA GARCÍA & DOMENECH

Con las prótesis fijas la
comodidad es máxima, no
existen roces y el paciente
recupera la función y la
estética en unas horas
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Por primera vez, las fies-
tas de Llíria contarán con
los Puntos Violeta, un espa-
cio donde podrán dirigirse
todas aquellas personas víc-
timas de agresiones y com-
portamientos sexistas y dón-
de recibirán el apoyo y la
ayuda que necesiten.

Llíria se ha marcado como
objetivo unas fiestas libres
de agresiones y comporta-
mientos sexistas, por eso, la
Concejalía de Políticas In-
clusivas y la Policía Local ac-
tivarán  estos puntos en las
fiestas de San Miquel.  

Las víctimas serán atendi-
das por los propios festeras
y festeros. Y es que, en esta
iniciativa, participan más de
40 voluntarios de las dife-
rentes festividades del mu-
nicipio que han recibido la
formación requerida para
atender a las víctimas, en
unas sesiones de trabajo,
impartidas por el agente de
Igualdad Municipal y el Ins-
pector de la Policía Local,s.  

La regidora de Políticas

Inclusivas, Vallivana Mur-
gui, ha destacado “la predis-
posición y sensibilidad mos-
trada por las asociaciones
que trabajan por la fiesta de
Llíria. Son jóvenes y son
conscientes del problema
que sufren las mujeres en
este tipo de celebraciones”. 

Además de apoyar a las
mujeres acosadas, la instala-
ción de los Puntos Violeta
tiene como finalidad la sen-

sibilización del público, la
concienciación y la preven-
ción con el objetivo de ga-
rantizar unas fiestas libres
de comportamientos y agre-
siones sexistas. 

Según Murgui la iniciativa
“intenta que las mujeres no
vean limitada su libertad de
movimiento o su derecho a
disfrutar de la fiesta donde
quieran por miedo a ser aco-
sadas”.

Reunión de coordinación de los Puntos Violeta.

La tercera edició de la carre-
ra i marxa ‘Llíria Contra el
Càncer’ entra en el seu últim
període d'inscripcions amb la
col·laboració dels comerços lo-
cals, ampliant així les modali-
tats d'inscripció d'aquesta ini-
ciativa que forma part del
circuit provincial de carreres
de la AECC (Associació Espan-
yola Contra el Càncer).

Els interessats poden parti-
cipar en l'esdeveniment solida-
ri apuntant-se a través dels co-
merços, en la Junta Local
AECC de Llíria o de forma pre-
sencial en la línia de meta a
partir de les 17 hores el dia de
la carrera, el diumenge, 16 de
setembre. També estan habili-
tades en les plataformes digi-
tals www.toprun.es i www.run-
cancer.com fins al 14 de

setembre, sota un preu de 5
euros.

Pedro Vicente Alamá, regi-
dor d'Esports de l'Ajuntament
de Llíria, ha agraït a tots els co-
merços que s'han sumat a la
iniciativa, així com a la Junta
Local AECC de Llíria "el seu in-
cansable treball" i ha animat
els veïns a participar "en
aquesta jornada d'esport, oci i
solidaritat per una bona causa,
ja que tots els beneficis obtin-
guts van destinats a la recer-
ca".

‘Llíria Contra el Càncer’ que
forma part del circuit RunCán-
cer, arrancarà en la Plaça Ma-
jor amb una carrera de 5 quilò-
metres a les 19 hores, una
eixida a la qual seguirà una
marxa no competitiva amb el
mateix recorregut.
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L’actual barri del Pla de l’Arc de Llí-
ria es remunta a la segona meitat del
segle XX, quan la fàbrica de filats de
jute i espart Rios i Cia impulsà, empa-
rant-se en la legislació d’habitatges
protegits del règim, la construcció de
l’anomenat ‘Grupo de Viviendas Pro-
tegidas Laurona’, més conegut com
‘Les casetes noves’. Vivendes que va-
ren ser ocupades inicialment per tre-
balladors de la Fàbrica de Rios.

Per al regidor de Cultura i Patrimo-
ni de l’Ajuntamente de Llíria, Paco
Garcia Latorre, “és una satisfacció po-
der presentar aquest projecte sobre un
barri obrer industrial de mitjan segle
XX, el qual va marcar un abans i un
després, tant en l’estructura urbana,
edificativa i constructiva local com en
l’economia i en l'expansió urbanística
de la ciutat de Llíria cap al Pla de
l’Arc”. Tot això vinculat al món rural
de l’època, on els recursos econòmics
locals es basaven principalment en l’a-
gricultura i en l’aigua que corria per la
Séquia Major cap a l'horta des de la
font de Sant Vicent.

La Fàbrica de Rios, coneguda com
‘FATEX’ (Fàbrica Textil), va ser un
motor econòmic que suplementava la
tasca del sector primari que predomi-
nava a Llíria i en pràcticament tota la
comarca de Camp de Túria. Famílies
de Llíria, Benissanó, Benaguasil en
gran mesura, i d’algun altra població
de la comarca, formaren part de la his-
tòria d’aquest enclavament industrial.

El regidor de Compromís desitja
que aquesta exposició, que s’inaugu-
rarà  el 20 de setembre en plenes Fes-
tes Majors de Llíria i restarà oberta
fins al 14 d’octubre a l’oficina de Tu-
risme del Mausoleus Romans, “servis-
ca d’homenatge i de reconeixement a
totes les famílies, treballadors i veïnat
de Llíria que ocuparen inicialment
‘Les Casetes Noves’ i treballaren a la
fàbrica” i que “el seu record i les seues
vivències perduren en el temps de ca-
ra a futures generacions”. García ha
agraït a totes les persones que han
col·laborat en l'elaboració i en la crea-
ció d’aquest“emotiu” treball i que al
capdavall l'han fet possible.
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Art, música, teatre i tradició són les
bases de les festes, que arranque el 14
de setembre fins al dissabte 13 d’octu-
bre, quan es commemore el mig any
faller. La Fira de l’Esport, la Fira del
Llibre i la Carrera i Marxa Solidària
contra el Càncer donen el punt d’eixi-
da a tots els actes programats.   

Com cada any, la música tindrà un
paper fonamental dins de les festes,
amb el Concert de les Bandes amb la
Banda Primitiva i la Unió Musical de
Llíria que se celebrarà el 22 de setem-
bre i que farà un homenatge al com-
positor italià Franco Cesarini.

“Les festes de Sant Miquel són l’a-
parador perfecte perquè totes les en-
titats musicals del nostre municipi
reivindiquen el títol de Llíria com a
ciutat de la música” explica el regidor
de Festes, Pedro Vicente. “La Unió i el
Clarín són les protagonistes del Con-
cert de les Bandes, però la programa-
ció musical és molt més extensa”.

Les festes inclouen també els con-

certs de l’Agrupació Musical Edetana
‘Vicente Giménez’, l’Orquestra de
Plectre ‘El Micalet’ i la Banda Musical
UDP Llíria-Camp de Túria-Serrans. I
de manera especial, cal destacar el
concert extraordinari que reunirà a la
Banda Primitiva de Llíria, amb els ar-
tistes Pep Gimeno ‘Botifarra’, Carmen
París i Krisha, amb una fusió d’estils
musicals única. Serà el divendres 28
de setembre, a les 23.00 hores.  

Les festes patronals reserven també
un espai per a les exposicions, mos-
tres i presentacions de llibres, reivin-
dicant un any més l’aposta de les fes-
tes per donar un impuls a l’activitat
cultural dins de la programació. En
este aspecte, cal fer especial menció a
l’exposició ‘Les casetes noves: 65
anys’, a càrrec de l’Arxiu Municipal,
que vol recordar els orígens del barri
obrer del Pla de l’Arc i fer un home-
natge als seus primers veïns. 

Pel que fa a l’apartat teatral, els ar-
tistes locals tornaran a sorprendre a

tots amb la segona Mostra de Teatre
Amateur Local. I, com cada any, el te-
atre i la solidaritat s’uniran a benefici
de l’Associació Espanyola Contra el
Càncer i ACNUR. D’aquesta manera,
Llíria s’adherix a la Xarxa Pobles Soli-
daris d’ACNUR, en una campanya de
suport als refugiats durant les festes
patronals dels municipis participants.
La recaptació de l’espectacle ‘Al natu-
ral, sin instrumentos añadidos’ del
grup ‘B Vocal’ i de la representació te-
atral ‘Aguacates’ anirà destinada a ca-
da ONG, respectivament. Les entra-
des estaran a la venda a partir del
pròxim 17 de setembre. 

“El nostre és un poble solidari i, des
de fa molts anys, les festes de Sant Mi-
quel també adopten eixe esperit benè-
fic. Estes representacions tenen una
afluència de públic massiva perquè, a
més de passar una bona estona, ens
donen l’oportunitat d’aportar el nos-
tre gra d’arena a projectes solidaris”
explica Pedro Vicente. 

Per altra banda, el dia 21 de setem
Per altra banda, el 21 de setembre

s’estrenarà l’espectacle ‘El Miracle de
l’Aigua’ a càrrec de la companyia ‘La
Fam’, una producció que combina
música, dansa, acrobàcies, mapping i
pirotècnica, creada en exclusiva per a
l’Ajuntament de Llíria, amb motiu de
les commemoracions de l’Any Vicentí.

A més, el diumenge 23 es podrà dis-
frutar d’una doble sessió d’especta-
cles, amb l’obra infantil ‘El reino del
león’ i l’actuació del conegut il·lusio-
nista televisiu Yunke.  

La Fira i Festes de Sant Miquel arri-
barà al seu punt àlgid amb la celebra-
ció dels actes religiosos, organitzats
per la Germandat de Sant Miquel. 

El 28 de setembre, centenars de
veïns es congregaran per a la Baixà de
la imatge de Sant Miquel des del seu
monestir. Un dia més tard, serà el dia
de la festa gran amb la celebració de
la Missa Major i la solemne processó
pels carrers del poble. 



P. GUZMÁN | La urbanitza-
ció Torre de Portacoeli ha estre-
nat aquest estiu el primer parc
per a gossos a Serra que ha
obert les seues portes al públic
a l'agost sobre uns terrenys de
propietat municipal de 3.200
metres quadrats després d'una
inversió de 14.775 euros.

El nou espai d'esplai caní està
completament barrat i compta
amb tres zones amb diferents
accessos. Una d'elles, d'1.300
metres quadrats està destinada
a gossos grans, mentre que la
que utilitzen els petits i mitjans
disposa d'una mica més d'1.000
metres quadrats. Ambdues es-
tan separades per l’ àrea d’agi-
lity que ocupa 766 metres qua-
drats i està equipada amb tots
els elements perquè els animals
puguen practicar eslàlom, salt
de longitud i d'altura.

Aquest parc caní de la locali-
tat de Camp de Túria es troba
situat al carrer Madrid. L’espai

públic s'ha dotat amb mobiliari
urbà, amb la col·locació de
bancs i papereres i de dues
fonts, una per a persones i una
altra per als gossos. També s'ha
dut a terme la plantació d’arbrat
per a generar zones d'ombra i s'-
ha millorat el paviment. 

Aquest primer recinte exclu-
siu per a gossos al municipi s'ha
completat amb la instal·lació
dels elements perquè els ani-
mals realitzen exercicis.

Les obres, que van començar
el passat mes de juliol, s'han fi-
nançat amb càrrec als pressu-
postos municipals. 

D'altra banda, el consistori ha
engegat una campanya per a re-
cordar als amos de les mascotes
que l'incompliment d'obliga-
cions com recollir els excre-
ments de la via pública o portar-
les lligades pot implicar
sancions econòmiques que os-
cil·len entre els 30 i 300 euros.

L'alcaldessa Alicia Tusón i el regidor Carlos Montalbán.

L'Ajuntament de Serra ha po-
sat a la disposició dels veïns del
municipi unes fulles de queixes
per a donar suport a  les seues
exigències davant la Conselleria
de Sanitat amb la intenció de
millorar l'atenció sanitària que
reben els menors al centre de
salut de la localitat. 

L'equip de Govern municipal
ha sol·licitat, al mateix temps,
una reunió urgent amb la nova
consellera de Sanitat, Ana Bar-
celó, per a traslladar-li aquesta
sèrie de peticions.

Des del consistori de Camp de
Túria se sol·licita als responsa-
bles autonòmics un horari d'a-
tenció de pediatria continu i

complet i “no solament de dos o
tres dies a la setmana”. 

En aquest moment el servei
de pediatria es presta dos dies a
la setmana: dilluns, dimarts i
“determinats” divendres i els xi-
quets “mai” són atesos per un
pediatre concret. 

En aquest sentit, davant les
queixes dels usuaris, es planteja
en les fulles de reclamacions
que els menors siguen atesos
sempre pel mateix pediatre per-
què “es puga portar un correcte
seguiment de la seua salut i no
de la forma que es venia fent
fins ara” i que la doctora Ma-
nuela Doñate siga nomenada
pediatra titular.

Un incendi declarat el passat
9 d'agost a la zona del Alt del Pi
cap al Garbí va calcinar 0,3 hec-
tàrees -al voltant de 3.000 me-
tres quadrats- d'arbrat al parc
natural de la Serra Calderona,
segons les xifres facilitades per
Emergències de la Generalitat
Valenciana.

La veu d'alarma la van donar
diversos particulars que van cri-
dar a la Policia Local de Serra i
la ràpida mobilització del 112 i
la intervenció dels voluntaris de
Protecció Civil de Serra i del veí
municipi de Nàquera, mitjans
aeris i brigades de la Generali-
tat Valenciana, bombers de la

Diputació de València, Guàrdia
Civil i treballadors municipals
de l’Ajuntament de Serra van
permetre controlar l'incendi
unes hores després.

El foc es va declarar sobre la
una de la vesprada i fins a la lo-
calitat de Camp de Túria es van
mobilitzar diversos mitjans ae-
ris de la Generalitat Valenciana
i dos avions amfibis amb base a
Manises del Ministeri d'Agricul-
tura. Una hora més tard es van
retirar els mitjans aeris davant
l'evolució favorable de l'incendi
que es va donar per controlat
per part dels Bombers, poc
abans de les cinc de la vesprada.

El triatleta paralímpic de Serra ha fet un pas més en l'objectiu d'aconseguir el somni olímpic de Tò-
quio 2020, després de pujar-se al més alt del podi en el campionat de Espanya de triatló disputat a A
Coruña. Héctor Catalá ha participat en la prova al costat de Gustavo Rodríguez Iglesias.

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE
17:00 horas. Taller: “Movernos: mu-
jer y deporte”. Local Dones en Ac-

ció. Casa de la Cultura.

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
17:00 horas. “Taller: Pobreza ener-
gética. Ahorrar en la factura de la

luz”. Casa de la Cultura.

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE
Ruta teatralizada “L’espasa perdu-
da de Jaume I”. Inscripción previa.

SÁBADO 20 DE OCTUBRE
I Trail Castell de Serra

Inscripcions:
https://www.toprun.es/eventos/i-trail-castell-serra-2018



L'alcalde de Nàquera, Da-
mián Ibáñez (UPdN), ha llançat
a través de les xarxes socials
una crida per a poder dotar al
municipi de la Serra Calderona
d'un nou camió de bombers.

El primer edil ofereix retolar
un carrer amb el nom de l'em-
presa o particular que done a
l'Ajuntament de Nàquera el ve-
hicle per a l'extinció d'incendis,
tal com va avançar InfoTúria el
passat 7 d'agost en la seua edi-
ció digital.

Segons va explicar el propi al-
calde la crida l’ha realitzat des-
prés de “cridar totes les portes -
Diputació de València,
Emergències, Consorci, Conse-
lleria, Bombers-, sense èxit” pel
que ha optat per recórrer a la
iniciativa privada. “Donada
l'angoixa m'he atrevit a dema-
nar a empresaris particulars
que vulguen apostar per la na-
turalesa, per nostra Sierra Cal-
derona, pel pulmó de València,

per Nàquera i per tots els pobles
que la formen, que ens ajuden a
disposar d'un nou camió de
bombers”. A canvi, el consistori
retolaria un carrer del municipi
amb el nom del ‘mecenes’ en
qüestió, que de moment no ha
aparegut. 

L'actual camió de bombers,
explica el primer edil del con-
sistori naquerà “ens estava avi-
sant de la seva jubilació i ens es-
panta que ens la confirme”. El
cost d'un vehicle nou rondaria
els 300.000 euros, però, segons
matisa Damián Ibáñez, “ens ha
eixit una ocasió d’un vehicle de
segona mà per 90.000 euros,
però per circumstàncies, ara se-
ria molt difícil pels nostres mit-
jans aconseguir-ho”. 

Per això, Ibáñez reitera la
seua oferta que, “si qualsevol
empresari ens ho oferira, sens
dubte, a canvi del camió, el re-
cordaríem sempre amb el nom
d'un carrer principal”.

P. G. | El Ayuntamiento de
Nàquera invertirá 243.489 eu-
ros del Plan de Servicios y
Obras Municipales (SOM) de la
Diputació de València en cinco
proyectos cuyas obras arranca-
rán en los próximos meses.

Una de las obras más impor-
tantes que se llevarán a cabo se-
rá la eliminación de barreras ar-
quitectónicas en la calle Barack
Obama hasta su enlace hacia el
sur con la plaza Cura Escandell
y calle Ernesto Ibáñez y hacia el
norte con el Paseo de las Deli-
cias con un coste de 34.728 eu-
ros. Esta actuación es funda-
mental para los vecinos de la
zona que permitirá mejorar los
accesos en el casco urbano del
municipio. En mes y medio des-
de que arranquen los trabajos
se actuará sobre el asfalto y la
pintura de los vados elevados y
creación de otros nuevos, la de-
molición de aceras o la reubica-
ción de trapas y bolardos.

El mayor montante de las
ayudas -81.510 euros- se desti-
nará a las obras de evacuación
de aguas pluviales del colegio
Emilio Lluch que se ejecutarán
en un plazo máximo de cuatro
meses desde el inicio. Estos tra-
bajos completarán la reforma y
ampliación del centro que está
llevando a cabo la Conselleria
de Educación. El consistorio se

encargará de la nueva evacua-
ción de las aguas pluviales, que
ahora se realizan por escorren-
tía, ocasionando graves proble-
mas en periodos de lluvias.

Por otra parte, en el tramo de
la partida de La Cortina desde la
carretera Massamagrell hasta el
camino de La Patà se llevará a
cabo la limpieza y retirada de
tierras y restos vegetales de bor-
des y pies de muro, la formación
de firmes en los bordes entre el
pavimento y los muros de cerra-
miento existentes, reperfilado y
adecuación de pendientes y la
repavimentación del camino. El
plazo es de tres meses y el pre-
supuesto 78.668 euros.

La cuarta de las obras se limi-
tará a la rehabilitación de la cu-
bierta del Ayuntamiento, que
incluirá la reparación del case-
tón del aire acondicionado y el
sellado de la claraboya para aca-
bar con las goteras. Los trabajos
se realizarán en  dos meses des-
de su inicio y la inversión no so-
brepasará los 38.000 euros.

Por último, con otros 10.581
euros se reparará la cubierta del
pozo de suministro de agua po-
table de La Carrasca, deteriora-
do por las filtraciones de agua.
El plazo para las reparaciones
en este edificio construido en la
década de los 60 del pasado si-
glo, será también de dos meses. 

Vista aérea del muncipio de Nàquera.

Abril Griñán Carles és oficialment, des de el passat 25 d’agost, la Regina de les Festes 2018. Raquel
Fenollar Raquel Fenollar passava el testimoni a la seua successora acompanyada de la Cort d’Honor:
Lucía Guillem, Gisela Martínez, Paloma Arnal, Laura Soriano, Emma Esteve i Míriam Carretero.

El Consell ha aprovat el canvi
de denominació del municipi de
Nàquera per la forma bilingüe
Nàquera/Náquera. L'acord del
Govern valencià s'ha adoptat
després que l'Ajuntament de
Nàquera aprovara per unanimi-
tat de tots els grups en el ple de
29 de novembre de 2016, sol·li-
citar al Consell el canvi del nom
actual del municipi de Camp de
Túria per la forma bilingüe de
Nàquera/Náquera.

Tal com va publicar InfoTú-
ria, el ple de l'Acadèmia Valen-

ciana de la Llengua (AVL) va
emetre un informe del presi-
dent de la secció d’Onomàstica,
Emili Casanova, favorable sobre
el canvi de denominació.

L’informe assenyala que la
denominació actual de Náque-
ra, on consta una única forma
en castellà “no s’adequa a la tra-
dició històrica ni lingüística del
poble” i detalla que el topònim
procedeix de la forma llatina
Nacara relacionada amb l’arrel
àrab naqr o naqara ‘forat, exca-
vació o mina’.

El ple de l’Ajuntament de Nà-
quera del mes d’agost ha apro-
vat inicialment el nou Pla Gene-
ral d’Ordenació Urbana
(PGOU) que ja es troba exposat
al públic al hall del consistori i
a la pàgina web municipal. Du-
rant 45 dies comptant des del
passat 2 d’agost,  els veïns i
qualsevol interessat podran
examinar-lo per tal de formular
les al·legacions que s’estimen
pertinents abans de la seua
aprobació definitiva.

El document permet reorde-
nar les 3.826 hectàrees del ter-
me municipi de forma adaptada
a la nova realitat social i econò-
mica  i suposarà la vertebració
de la localitat, ja que definirà la
infraestructura verda, la xarxa
primària de dotacions, classifi-
carà el sòl i ordenarà el sòl no
urbanitzable.

L’Ajuntament contractà la re-
dacció del PGOU a l’empresa
IDOM Consulting per un im-
port de 110.412 euros.

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE
18.30 hores. Teatre infantil: “Un món en dificul-
tats”. Saló d’actes de l’Ajuntament.
23.00 hores. Monólegs amb Raúl Antón. Saló
d’actes de l’Ajuntament.

DISSABTE 15 DE SETEMBRE
9.30 hores. Exposició dels cotxes participants en
els 'Autos Locos'. Plaça de l’Ajuntament.
17.00 hores. Carrera dels 'Autos Locos'.
22.30 hores. XXXIII edició del Festival de Bandes.
Plaça de l’Església.

DIVENDRES 21 DE SETEMBRE
18.00 hores. Conte Vivent. Saló d’actes de l’Ajun-
tament. Places limitades.

DISSABTE 22 DE SETEMBRE
17.30 hores. Artesania al carrer. Plaça de l’Ajun-
tament.

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
17.00 hores. IX Trofeu Ajuntament de Nàquera: CPV
Nàquera - CPV Montcada. Plaça de l’Església.
20.00 hores. Nit d’albaes. Eixida des de l’Ajuntament.

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
17.30 hores. Taller de Playmais. Saló d’actes de
l’Ajuntament. Places limitades.

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
18.30 hores. Cavalcada. Inici al carrer València.
20.00 hores. Discomòbil infantil. Ajuntament.
0.00 hores. Discomòbil. Plaça de l’Ajuntament.

DIUMEGE 30 DE SETEMBRE
Vespra de la Festa de la Verge del Rosari



REDACCIÓ | El Ayunta-
miento de Loriguilla cuenta
desde el pasado 4 de septiembre
con un nuevo servicio munici-
pal de asesoramiento legal y
psicológico contra la violencia
de género y en materia de pre-
vención dirigido por la asocia-
ción EGALECO (Asociación pa-
ra el Empoderamiento de
Género, Asistencia Legal y Psi-
cológica).

El asesoramiento se llevará a
cabo a través de expertas en
materia de prevención en el au-
la de formación y cultura de la
biblioteca municipal de Lorigui-
lla todos los martes de 10.00 a
13.00 horas.  

A finales de mes se presenta-
rá a los vecinos para que conoz-
can de primera mano todos los
detalles del servicio con el que
el consistorio quiere potenciar y
estructurar mejor el trabajo de
sensibilización iniciado y conse-
guir una acción más eficaz en la

prevención, detección y elimi-
nación de cualquier forma de
violencia contra las mujeres que
se pueda dar en Loriguilla, así
como posibilitar una acción co-
ordinada y transversal que ase-
gure una respuesta eficaz, rápi-
da y acorde con otras
instituciones provinciales y au-
tonómicas en la intervención
con víctimas de malos tratos.

La finalidad del plan de igual-
dad, según añaden fuentes mu-

nicipales, es garantizar la igual-
dad de oportunidades en el ac-
ceso a los recursos de preven-
ción y atención a la violencia de
género, mejorando la calidad de
vida de las mujeres de Lorigui-
lla, en general, y de las mujeres
y de sus hijos que han sufrido o
sufren violencia de género, en
particular, implicando al ayun-
tamiento en las actuaciones di-
rigidas a la erradicación de la
violencia de género.

El alcalde con expertas de la asociación EGALECO.

Los actos de celebración de las fiestas patronales, que este año han coincidido con la conmemora-
ción del 50 aniversario del traslado de Loriguilla han congregado a multitud de vecinos a lo largo del
mes de agosto, como la XVI Volta a Peu o la Travesía a Nado al embalse del Pueblo Viejo.

La diputada de Bienestar So-
cial, Mercedes Berenguer, y la
secretaria autonómica de Servi-
cios Sociales, Elena Ferrando,
se han reunido en la Diputació
de València para ultimar la ce-
sión de dos pabellones del psi-
quiátrico de Bétera a la Genera-
litat Valecniana para adecuar
los espacios del centro sociosa-

nitario ubicado en el municipio
de Camp de Túria.

Sobre la mesa se han puesto
los próximos pasos a seguir, en-
tre los que se encuentra la reno-
vación de la cesión de los dos
pabellones de titularidad pro-
vincial con los que ya cuenta la
Conselleria de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas.

El Ayuntamiento de Lorigui-
lla celebró el pasado 7 de agosto
un pleno extraordinario, en el
que entre otros asuntos, se
aprobó la ordenanza de ayudas
al material escolar para los
alumnos empadronados en la
localidad.

De esta forma, el alumnado
que esté cursando cualquier
etapa de Educación Obligatoria
podrá beneficiarse de las ayu-
das económicas directas para
hacer frente a la adquisición de
material escolar que se han do-
tado con una partida de 10.000
euros. 

Estas ayudas, que se han re-
mitido a la Diputació de Valèn-
cia y  se expondrán al público,
se unen a las aprobadas para la
subvención de la matrícula de la
escuela infantil Mandarina que
asciende a 7.000 euros.

El pasado 5 de septiembre el
centro municipal abrió sus
puertas con más de 60 alumnos

de 0 a 3 años matriculados
Este año, como novedad, será

gratuita la escolaridad para el
alumnado de 2 a 3 años, junto
con las ayudas para la matricu-
lación que recibirán el alumna-
do empadronado de 0 a 2 años. 

En cuanto al colegio público
de Infantil y Primaria Mozart,
los alumnos comenzaron el
nuevo curso el pasado 10 de
septiembre con unas instalacio-
nes completamente reforma-
das. A lo largo del verano, el
consistorio ha acometido la re-
novación de la instalación eléc-
trica que suponía un peligro pa-
ra la integridad de los alumnos
y profesores con una inversión
de 30.000 euros, a los que se
suman otros 6.000 euros en
trabajo de mantenimiento.

Esta actuación se añade la re-
forma anterior de los baños y de
los patios tanto de infantil como
de primaria y a la reparación de
la cubierta del edificio.

[

[



Un total de 17 vecinos des-
empleados de Gátova abando-
narán temporalmente las listas
del paro para realizar diferentes
trabajos en el municipio. 

El Ayuntamiento de Gátova
contratará a seis personas para
acometer la quinta campaña de
excavaciones en el yacimiento
íbero de El Torejón que está
previsto que comiencen el pró-
ximo 17 de septiembre y se pro-
longarán durante un mes.

Otros ocho desempleados
empadronados en el municipio
pasarán a integrar una brigada
forestal que se encargará de lle-
var a cabo labores de limpieza
en los montes dentro de las ac-
ciones relacionadas con la pre-
vención de incendios. De esta
forma el municipio de la Serra
Calderona pasará a contar con
un servicio de mantenimiento
de las zonas forestales durante,
al menos, medio año.

Los contratos, que tendrán
una duración de seis meses, se
han tramitado a través del Ser-

vef y se financiarán con cargo a
los 65.000 euros del plan
EMERGE que tramita la agen-
da de Emergencias con ayudas
estatales destinadas a pequeños
municipios en riesgo de despo-
blación.

El resto de los nuevos traba-
jadores municipales se encarga-
rán de las obras de acondicio-
namiento del Paseo del Rodeno
que comenzarán en este mismo
mes de septiembre. 

El proyecto municipal, que se
financiará con cargo a la Dipu-
tació de València, contempla el
acondicionamiento de una zona
verde abandonada con la insta-
lación de mobiliario urbano y
nuevo arbolado.

El alcalde de Gátova, Manolo
Martínez, ha destacado la im-
portancia de estas contratacio-
nes, en especial las de la brigada
que se encargará del manteni-
miento de la zona forestal más
próxima al núcleo urbano, alre-
dedor del pueblo para la pre-
vención de incendios.

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
18 horas. 39 edición Retrobem la
nostra música (Rondalla). Edificio
el Hoyo.

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
07 horas. Senderismo a la Cueva
Santa(20 kilometros). Punto de en-
cuentro Fuente Los Caños. Organi-
za Gátova Avanza.

FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A LA VIRGEN 

DE LA MERCED 

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE
18:00 horas. Bureo.
24:00 horas. Discomóvil en la pe-
ña "La Cepa".

DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE
19:00 horas. Pasacalles de la ban-
da musical.
21:00 horas. Cena de Hermandad
con animación musical.

LUNES 24 DE SEPTIEMBRE
(Día de la patrona)
09:00 horas. Rosario de la Aurora.
12:00 horas. Misa.
13:00 horas. Homenaje a nuestros
mayores .
14:00 horas. Paella Gigante.
18:00 horas. Tarde de jotas.
21:00 horas. Solemne procesión.

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE
Taller: Mindfulness, de mujer a mu-
jer.

P. G. | Javier Romero, direc-
tor del Gátova Trail, se ha que-
dado en su primera participa-
ción a 70 kilómetros de
completar la prueba más me-
diática del mundo, el Ultra
Trail del Mont Blanc (UTMB)
después de 24 horas corriendo
de noche, a 1.700 metros, bajo
cero y lluvia en las que logró
completar los primeros 100 ki-
lómetros. 

Este deportista de Gátova ha
sido uno de los 2.300 elegidos
de todo el mundo que han po-
dido inscribirse en la prueba
que a todo corredor de trail le
gustaría correr alguna vez. “La
gran dificultad en terminarla,
además de su distancia y el
desnivel positivo acumulado
de 10.300metros reside en la
complejidad de tener plaza al
poder variar entre 2 a 5 años
en poder estar en la línea de
salida y es muy difícil mante-
ner la forma y actitud arriba
hasta ese momento”. Y es que

“hay que puntuar en un míni-
mo de tres carreras de más de
100 kilómetros y luego entrar
en un sorteo anual y cómo má-
ximo al tercer año tienes plaza,
siempre y cuando sigas hacien-
do esas tres carreras para pun-
tuar cada año”, explica.

Romero tuvo que abandonar
debido a los problemas de acli-
matación, ya que a pesar de es-
tar entrenando por las noches
en Gátova llegó un día antes a
Francia. “La otra gran dificul-
tad importante ya en carrera
sería la altitud a la que se co-
rre, puesto que con una media
de 2.000 metros toda la carre-
ra y subiendo a muchos altos
de hasta 2.600 hay que entre-
narlo, pero en La Calderona
como ejemplo como mucho te-
nemos el Gorgo de 927 metros
sobre el nivel del mar. Por lo
que nos es muy difícil conse-
guir una buena aclimatación”.

Los corredores salieron a las
seis de la tarde desde Francia

para tratar de la vuelta al  ma-
cizo central del Mont Blanc
atravesando Italia y Suiza. A
punto de pisar territorio suizo
y durmiendo y comiendo sobre
la marcha, decidió que no de-
bía continuar con el reto. “Des-
de el inicio de la carrera no en-
contré mi ritmo por la falta de
aclimatación y el sueño por lo
que decidí parar. Por tiempo
podía continuar pero en esos
momentos opté por anteponer
mi salud a todo lo demás”, re-
lata recién llegado de la carre-
ra disputada el 31 de agosto.

No fue el único participante
de los 2.300 inscritos que arro-
jó la toalla antes de llegar a la
meta ya que se contabilizaron
800 abandonos por diferentes
circunstancias. Después de es-
ta experiencia, quizás el próxi-
mo año lo vuelva a intentar.
“Puntos tengo, pero es compli-
cado compatibilizarlo con el
trabajo y los estudios” de téc-
nico deportivo de montaña.

PUBLICITAT
DES DE
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De izquierda a derecha, Giovanni Volpi, CEO-Volpi originale;  Peiqiang Fang CEO -
Great Wall; Ernesto Ríos, notario;  Alfonso Sanz CEO-Grupo Sanz;  y  José Juan
Sanz, director de Proyectos del Grupo Sanz.

Greatwall, fabricante chino lí-
der mundial de herramientas
eléctricas con baterías de litio,
Grupo Sanz y Volpi, empresa de
capital italiano, han constituido
una nueva sociedad que se lla-
mará POWERCUT. El nuevo
grupo empresarial tendrá sede
en Llíria, donde estarán sus ofi-
cinas centrales y almacenes lo-
gísticos  para distribuir en toda
Europa.

El acuerdo se firmó el pasado
día 10 de septiembre después de
meses de negociaciones. Great-
wall, que cuenta con una factu-
ración de 55 millones de euros,
inició hace dos años un plan es-
tratégico de expansión que in-
cluía la implantación de una
central logística para toda Euro-
pa. Durante el acto de firma del
contrato, Peiqiang Fang, CEO
de Greatwall, afirmó  que  nece-
sitaban “una nueva sede que nos
acercara al mercado europeo,
pero para eso era necesario un

socio local, bien implantado y
fiable. Creemos que Grupo Sanz
es la empresa ideal para acom-
pañarnos en este viaje porque
tienen experiencia, estructura y
conocen este mercado mejor
que nosotros”.

Respecto a la ubicación del
nuevo almacén, Alfonso Sanz
reconoció que “se han estudiado
muchas ubicaciones. Greatwall
apostaba por Fuente del Jarro,
porque es un polígono enorme y
con muchos servicios, pero para
nosotros es importante seguir
en Llíria, ligados a nuestros orí-
genes, porque es donde quere-
mos proyectar nuestro futuro”.

Greatwall lleva más de 20
años fabricando tijeras eléctri-
cas para uso agrícola, pero ha si-
do con la llegada de las baterías
de litio cuando el uso de estas
herramientas han tenido una
amplia y rápida penetración en
todos los cultivos. 

La automatización de la he-

rramienta manual de poda y jar-
dinería está sufriendo una revo-
lución gracias a estas nuevas ba-
terías que permiten al usuario
disponer de herramientas auto-

máticas que son ligeras, cómo-
das y eficientes. Greatwall prevé
una renovación general del ma-
terial de poda profesional que
supondrá un mercado especial-
mente importante en los países
europeos.

El acuerdo se firma sobre un
compromiso de facturación que
alcanzará los 20 millones de eu-
ros en los primeros cuatro años.
Con esta nueva línea de negocio,
Grupo Sanz espera optimizar
sus costes estructurales para
mejorar ratio de eficacia.

Sanz Hermanos lleva más de
25 años fabricando y distribu-
yendo productos agrícolas ini-
cialmente en España y poste-
riormente exportado a más de
40 países  desde su planta  de
Llíria. Actualmente están muy
implantados en Sudamérica y
África y busca con este acuerdo
con la multinacional Greatwall
facilitar la implantación en los
países de Europa con esta línea

de productos  de alto valor aña-
dido.

El acuerdo incluye crear en
Llíria, además de un almacén
logístico, unas instalaciones de
servicio post-venta que pueda
ofrecer respuestas rápidas a to-
do el continente europeo. Por
eso la nueva empresa contará
con sección de repuestos, coa-
ching y mantenimiento. 

Siguiendo la filosofía del Gru-
po Sanz, una empresa que
apuesta por  el I+D desde su na-
cimiento, en POWERCUT  tam-
bién contará con un departa-
mento de desarrollo con
técnicos de las dos empresas pa-
ra diseñar herramientas especí-
ficas para los cultivos europeos.

Según Alfonso Sanz, “esta
nueva empresa nos obligará a
aumentar nuestra plantilla, tan-
to en el número de operarios co-
mo con nuevos ingenieros espe-
cializados en este tipo de
maquinaria”.

La nueva sociedad
POWERCUT está
constituida por
Greatwall, Grupo Sanz
y la italiana Volpi

”



REDACCIÓ | Las obras de
construcción del carril bici en-
tre la salida hacia Casinos, por
la calle Duque de Llíria, hasta el
enlace con el carril ciclopeato-
nal de la autovía CV-35, han fi-
nalizado tras una inversión de
100.000 euros financiados a
través del Plan de Movilidad Ci-
clopeatonal de la Diputació de
València.

El nuevo carril bici cuenta con
un ancho mínimo de 2,50 me-
tros y un recorrido de casi un ki-
lómetro con tres tipos de dise-
ños: carril bici protegido y
separado del tráfico a motor a
cota de calzada; paso en roton-
da a nivel de calzada señalizado;
y tramo en recorrido sobre ca-
mino rural hasta entroncar con
el carril bici de la autovía, según
explican fuentes municipales.

Los peatones también pueden
transitar por la vía “ya que se
trata de un recorrido que ciclis-
tas y viandantes pueden com-
partir en óptimas condiciones
de seguridad vial” ha incidido el
concejal de Obras de Llíria,
Francesc Fombuena.

La nueva vía para ciclistas y
peatones facilitará la movilidad
entre el casco urbano y el eje de
urbanizaciones del Camí Vell de
Xelva y el Hospital de Llíria

El edil ha añadido que con es-
te nuevo carril, “se ha contribui-
do cualitativamente a mejorar
la red de itinerarios ciclistas
construidos en los tres últimos
años en los alrededores del cas-
co urbano”, que tendrá conti-
nuación con nuevas vías ciclis-

tas en la plataforma de la carre-
tera a Alcublas CV-339 y en el
acceso al polideportivo munici-
pal El Canó.

Estas vías han comenzado a
resolver los puntos conflictivos
que conectan los núcleos resi-
denciales con una mayor segu-
ridad en trayectos que habitual-
mente se han tenido que hacer
a pie o en bicicleta en vías con
tráfico denso y arcenes poco es-
paciosos o inexistentes. 

Nuevo carril bici de Llíria a Casinos.

La cena celebrada el 1 de septiembre recaudó fondos para la investigación contra el cáncer y home-
najeó a los vecinos que colaboran siempre a través de la Runcáncer, la cuestación, la lotería o la rifa
anual. A lo largo de 2017, la asociación contra el cáncer recaudó en Marines más de 11.500 euros. 

Como consecuencia de la apa-
rición de aluminosis en el forja-
do sanitario de la planta baja
de la escoleta municipal de Be-
nissanó, los 33 alumnos de  en-
tre 1 y 3 años se trasladarán a
un edificio anexo mientras du-
ren las obras de reparación del
centro escolar de Infantil. Esta
solución temporal se adoptó
tras la reunión entre la alcalde-
sa y el director territorial de
educación. 

La alcaldesa de Benissanó,
Amparo Navarro, ha manifesta-
do que “ahora que ya contamos
con la autorización de la conse-
lleria para trasladar la escoleta

al edificio anexo vamos a po-
nernos manos a la obra para
adecuar este inmueble y mien-
tras, vamos a subsanar todas las
deficiencias estructurales que
presenta el edificio de la escole-
ta como consecuencia de la alu-
minosis aparecida”.

Durante este verano el ayun-
tamiento ha llevado a cabo
obras en el edificio construido
en los años 60, que ya tuvo al-
gún problema similar con el for-
jado sanitario cuando en éste se
impartía la EGB, para sustituir
todo todo el tejado, la instala-
ción de una pérgola y la cons-
trucción de un nuevo acceso.

Després de la construcció de
la pista de bàdminton i de la
pista multi esportiva, ha co-
mençat la instal·lació de la co-
berta i la grada en l’espai espor-
tiu i recreatiu Escoles Velles. 

Esta construcció facilitarà la
utilització de la pista multies-
portiva en dies de calor o de
pluja al quedar completament

coberta. Al mateix temps de la
instal·lació de la coberta també
es construirà una graderia.

El regidor d’infraestructures,
Luis Oliver, ha destacat el com-
promís adquirit per tal de dotar
d’un espai esportiu i recreatiu,
amb les màximes condicions i
comoditats, per als veïns al pati
de l’antic col·legi. 

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS
PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
20:00 HORAS. 1ª PARTE:  BANDA MUSI-
CAL  U.D.P.LLIRIA-CAMP DE TURIA-SE-
RRANOS
2ª PARTE: GALA DE LA ZARZUELA
SARAY(SOPRANO) Y SALVADOR (TE-
NOR)



P.  G. | L’Ajuntament  de Vila-
marxant rebrà 368.930 euros en-
guany i 425.106 euros en 2019 de
l’IVACE per a sufragar el 100%
dels projectes presentats per a
millorar el polígon Arxilagar del
Rullo com la construcció d’un ca-
rril ciclopeatonal de 70 metres
paral·lel a la CV-50 i una passa-
rel·la per a creuar el barranc pa-
ral·lela al pont i en un tram pos-
terior es millorarà el paviment
amb lloses. El recorregut finalit-
zarà en la rotonda del creuament
de la CV-50 amb la CV-3770 on
s’instal·larà un pas de vianants i
bicis que permetrà entrar pels
dos costats. A més, tot el tram
que no discórrega pel polígon
s’il·luminarà amb fanals LED. Per
a millorar la mobilitat, s’instal·la-
rà un pas de vianants a nivell, ja
que no n’hi ha cap que permeta
creuar la carretera, el que suposa
un perill per als treballadors.

Dins del polígon, mitjançant
l’actuació en una zona verda al

nord-est es possibilitarà la crea-
ció de 20 places d’aparcament
noves. A més, es retirarà la vore-
ra de l’interior d’una altra zona
verda al nord del carrer 1 i es cre-
aran altres 15 noves places d’a-
parcament.

Una altra mesura serà la millo-
ra de la senyalització i la identifi-
cació de tots els carrers. S’habili-
taran passos de vianants i es
repintarà tota la senyalització ho-
ritzontal. També es farà una ro-
tonda en el creuament dels ca-

rrers 2 i 3. A més, estan projecta-
des la instal·lació de càmeres de
vigilància en els accessos connec-
tades amb la Policia. 

També es disposarà una filera
d’arbres que reduirà l’impacte vi-
sual de les naus i aportarà ombra
i es regenerarà l’arbrat de tot el
polígon als escocells, vials ajardi-
nats, sets i a la rotonda i es rege-
neraran i es reurbanitzaran les
quatre zones verdes que hi ha i
s’habilitaran com a zones de des-
cans i ombra.

Poligon Industrial  de la població de Vilamarxant

El segon sopar de quintes que s'ha celebrat dins de la programació de les festes patronals ha reunit
a 1.900 persones, superant la xifra del passat any. La cinquena més “jove” ha estat la de l'any 1940, que
va encapçalar la cercavila. El concurs d'aquest any ha premiat la foto més original.

La marxa del fins ara cap de la
Policia Local de Vilamarxant a la
seua anterior destinació en com-
plir-se els dos anys de la comis-
sió de servei va deixar dues set-
manes, amb el municipi immers
en plenes festes patronals, a l'al-
calde al capdavant de la segure-
tat del municipi, segons va de-
nunciar el Partit Popular.

Per als populars, el primer edil
socialista i l'equip de Govern s'-
han “extralimitat en les seues
funcions en assumir una respon-
sabilitat que no els correspon”
després de criticar la “falta de
previsió absoluta” per no haver

previst el reemplaçament.
Des de l'equip de Govern han

explicat que no era viable per-
llongar la prefectura a l'inten-
dent anterior i que la situació
“puntual” de 10 dies s'ha solu-
cionat una vegada que l'oficial
que estava de vacances s'ha rein-
corporat al setembre per assu-
mir el càrrec temporalment.
Aquestes mateixes fonts han
avançat que a mitjà termini està
previst convocar dues places d'o-
ficial i d’inspector per a cobrir la
prefectura, ja que que cinc
agents municipals de segona ac-
tivitat es jubilaran en breu.

L'Ajuntament de Vilamarxant
ha signat un conveni de col·la-
boració amb l'empresa Interna-
tional Job Challenge, S.L. amb
oficina a Llíria perquè joves del
municipi puguen entrar en el
procés de selecció de personal
de la companyia per a cubirir
vacants temporals a Holanda,
on podran treballar i perfeccio-
nar l'anglés, al mateix temps.

La companyia dels Països
Baixos busca personal laboral
per tal de cobrir vacants a Ho-
landa, per a la qual cosa ofereix
ocupació, allotjament i assegu-

rança sanitària. A més, els joves
estaran acompanyats pels seus
‘Job Coaches’ espanyols, per tal
que gaudisquen de l’experiència
amb seguretat i tranquil·litat.
Les persones interessades po-
dran seleccionar directament a
la web de l’empresa les ofertes ,
la majoria de les quals pertan-
yen al sector serveis com a ope-
raris de magatzems i de logísti-
ca. El paper de l’Ajuntament de
Vilamarxant en aquest conveni
és el de servir de vehicle trans-
missor d’aquestes ofertes a la
població del municipi.

La piscina municipal de Vila-
marxant estarà tancada unes
setmanes mentre es realitzen
els treballs de manteniment ge-
neral i la reparació de les plat-
ges, després que la Regidoria
d'Esports acordara enguany
mantindre-la oberta durant
quasi tot el mes d'agost.

Des del 3 de setembre estarà
obert el període d'inscripcions
per a les activitats que es re-
prendran en octubre.

Les activitats programades
són: natació per a bebés, prees-
colars, escolars, adults -majors
de 14 anys- i majors de 65 anys
i “aquagym”. Els interessats po-
dran apuntar-se en la recepció
de la piscina.

El regidor d'Esports de l’A-
juntament, Manolo Bernad, ha
agraït als veïns i usuaris habi-
tuals de la piscina municipal la
seua comprensió per aquesta
parada tècnica.

DISSABTE 15 DE SETEMBRE
18.30 hores. Taller de teatre. Casa de la Cul-
tura. Asociación cultural Azahar.

DIUMENGE 16 DE SETEMBRE
8.00 hores. Dia de la Muntanya Neta. Eixida
des de l’Avinguda 2 de maig.

DIMECRES 19 DE SETEMBRE
19.00 hores. Taller de Poesia: Pedro Salinas.
Casa de la Cultura. 

DIVENDRES 21 DE SETEMBRE
18.30 hores. Presentació: “Salvemos la tierra”
de Rosana Gutiérrez. Biblioteca Municipal

DISSABTE 22 DE SETEMBRE
19.00 hores. Trobada literaria amb María
Sanhuesa i Raúl Morales. Edifici Cultural La
Cisterna. Asociación cultural Azahar.

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
19.00 hores. Concert Grup Alchemy. Grans

músic interpreten diversos estils com jazz,
new age o blues. Casa de la Cultura.

DILLUNS 24 DE SETEMBRE
18.30 hores. Taller d’òpera: “L’Elisir d’amor”,
de Gaetano Donizetti. Edifici Cultural La Cis-
terna. Asociación cultural Azahar.

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
19.00 hores. Actuació del mag Rubén Aparisi:
“Miracles a Lourdes”. Casa de la Cultura.



En la localitat de Benaguasil,
entre el castell d'aquesta locali-
tat i el de Vilamarxant, se situa-
va l'única torre islàmica circular
que hi havia en la comarca del
Camp de Túria. Es tractava d'u-
na talaia similar a les quals hem
analitzat fins al moment, però
de planta redona.

Al llarg de la seua història, i
una vegada desapareguda, hem
pogut llegir diverses formes de
nomenar-la. Entre elles trobem
Torre de Felx, Feig, Feix, Alfeig
i de Fegs. De totes elles ens que-
darem amb l'última, ja que és
poc emprada i és la que apareix
en el "Pergamí dels arrossars",
font gràfica en la qual ens recol-
zem per a extraure les nostres
conclusions pictòriques. Aquest
pergamí, que data de 1584, es
troba en l'Arxiu del Regne de
València i és un document grà-
fic que acompanya un altre do-
cument legislatiu en el qual es
marquen les zones que delimi-
ten els arrossars que hi havia
antany entre Benaguasil, la Po-
bla de Vallbona, Vilamarxant i
Riba-roja de Túria.

En aquest document trobem
un xicotet dibuix d'una torre
clarament circular coronada
amb una matacà perimetral que
fa de balconada. La forma de la
talaia és cilíndrica, encara que
sabem que segurament tindria
certa "rostarea". En la seua ba-
se apreciem una arrencada
troncocònica acusada que servi-
ria de reforç de la fonamentació.
I finalment veiem una finestra o
buit a certa altura i sembla ha-
ver-hi una porta a peu pla. Si es-
tudiem bé el dibuix passant al-
gun filtre de llum veiem una
aigüada en diagonal. A simple
vista sembla que siga el color
amb el qual el dibuixant acolo-
reix els murs de façana, però en
passar el filtre apareix més re-
marcat el que s'insinua com una
escala que ascendeix en el sentit
contrari a les agulles del rellot-
ge.

Per comparativa amb altres
construccions similars podríem
comparar-la a la torre àrab de
Paterna, que manté unes pro-
porcions molt similars (l'alt és
dues vegades la base de la torre)
i que segurament la seua cons-
trucció seria molt semblant. L'-
única cosa que no ens cap dubte
és la posició de la porta d'entra-
da, en totes les torres d'aquest
període se situen a certa altura
per a evitar la intrusió d'assal-
tants i sembla lògic que el ma-
teix ocorreria en aquesta torre.

Pel que fa al sistema construc-
tiu i estructural, la torre va ha-
ver de realitzar-se amb tapial.
La matacà va poder fer-se amb
bigues de fusta, però observant
la torre de Paterna pensem que
potser estava resolta amb cadi-
rat de pedra (més o menys tre-
ballada).

La ubicació de la torre segueix
sent una incògnita avui en dia,
encara que alguns historiadors
locals tenen les seues teories

pròpies. El que és clar és que
s'emplaçava prop de la séquia
Major de Benaguasil, possible-
ment pròxima al que es coneix
com el Molinet.

També existeix una teoria que
parla d'una possible alqueria
annexionada a aquesta torre.
Aquesta hipòtesi ve lligada a un
document de 1483 en el qual
Bernat Dassió (junior) arreple-
ga un pagament de la Alqueria
de l'Alfeix. És probable que la
torre donara nom a aquella par-
tida i d'ací el concepte de Alque-
ria de l'Alfeix, doncs resulta
molt estrany que 101 anys des-
prés no quedara cap construcció
que dibuixar al costat d'aquesta
torre.

Ens trobem davant un exem-
plar de torre poc comuna que
solia tenir l'única missió de vi-
gia i que no solia annexionar
construccions. Per aquest motiu
eren elements fonamentals per
a la xarxa defensiva musulmana
de València. Una peça única que
ha desaparegut de la nostra me-
mòria.

Arquitecte tècnic UPV.
Doctor en arquitectura.

Especialitat en Construcció i
materials especials.

Arquitecte UPV.
Mestre arquitecte (Tecnologia).

Especialitat gestió 
transversal.

Arquitecte UPV.
Medalla europea millor projecte

final. Especialitat material i
arquitectònica.

Jose
Fornieles

Brandon
Henao

Alex
Martinez



La cuarta edición de la Cursa
Muntanya Olocau que se cele-
brará el próximo 30 de septiem-
bre supondrá el pistoletazo de
salida del primer Circuito Trail
Camp de Túria organizado por
la Mancomunitat Camp de Tú-
ria, que reúne cinco de las prue-
bas referentes de esta modali-
dad de carreras de montaña que
se disputan en la comarca.

Además de la prueba de Olo-
cau,  en el calendario se han in-
cluido la primera Cursa Castell
de Serra, que se disputará el 20
octubre; el primer Trail Llíria
que está previsto que se celebre
el 11 noviembre,  la tercera edi-
ción del Trail Marines Vell, que
tendrá lugar el 9 diciembre; y la
octava edición del Trail Monta-
ña Gátova, que no tiene una fe-

cha definitiva por el momento.
Estas cinco carreras que se

disputan en los municipios de
Camp de Túria tienen caracte-
rísticas comunes, como una dis-
tancia de al menos 21 kilóme-
tros; un desnivel de 900+; el
hecho de que en el recorrido só-
lo puede haber un 15 por cientol
de asfalto, transcurrir por tra-
yectos que discurran por más de
un 40 por ciento de sendas, y
ser respetuosos con el medio
ambiente a través de avitualla-
mientos sin plástico.

El plazo de inscripción para
participar en el circuito perma-
necerá abierto hasta el próximo
27 de septiembre, en
https://www.toprun.es/even-
tos/circuito-camp-de-turia-
trail-2018. 

REDACCIÓ | La Mancomu-
nitat Camp de Túria ha reunido
a representantes de las asocia-
ciones de comerciantes de la co-
marca para estudiar líneas de
trabajo conjuntas para poten-
ciar el comercio local y analizar
las actuaciones llevadas a cabo
dentro del Acuerdo Territorial
de Empleo. Entre los temas tra-
tados destaca la digitalización
del comercio local, uno de los
retos a los que se enfrentan
desde hace unos años. Desde
Unió Gremial se han dado a co-
nocer las acciones que se lleva-
rán a cabo en el Plan de Impul-
so al Comercio Electrónico de la
Generalitat 2018-2023.

En esta primera reunión, que
ha servido como punto de en-
cuentro del comercio local del
Camp de Túria, se ha constitui-
do un grupo de trabajo para
preparar una campaña comar-
cal de cara a las navidades.

Este encuentro se enmarca
dentro de las actuaciones que
desde la Mancomunitat, y den-

tro del AT Empleo, se realizan
para el fomento del comercio de
proximidad y del asociacionis-
mo de comerciantes, empresa-
rios y artesanos locales. Desde
hace más de un año, esta insti-
tución trabaja para potenciar la
unión del comercio y las empre-
sas locales para fortalecer el pe-
queño comercio y el tejido em-
presarial de la comarca. Fruto
de este trabajo se han puesto en
marcha en el último año asocia-
ciones de comerciantes y em-
presarios en Casinos, Serra, Gá-

tova, Marines y Olocau y se tra-
baja en la dinamización de co-
lectivos ya creados, como los de
l’Eliana y Riba-roja. Con todas
ellas se han llevado a cabo cam-
pañas publicitarias, difusión en
redes sociales, así como la for-
mación dirigida a dotar al co-
mercio del Camp de Túria de
herramientas de gestión en ma-
terias como escaparatismo, di-
gitalización, atención al cliente,
incremento de venta o subven-
ciones, a través de jornadas y
asesoramiento individualizada.

Reunión de comerciantes en la Mancomunitat.

La Mancomunitat dará a co-
nocer los proyectos de los em-
prendedores de la comarca que
han participado en las acciones
desarrolladas para este colecti-
vo en el marco del Acuerdo Te-
rritorial de Empleo (ATE). 

Para ello, ha organizado una
jornada denominada ‘Pecha Ku-
cha Speech’ el 21 de septiembre,
a las 11.30 horas en la sede de la
Mancomunitat en Llíria. El Pe-
cha Kucha es una técnica de co-
municación en la que los parti-
cipantes tienen seis minutos y
40 segundos para dar a conocer
a los asistentes sus proyectos.

La finalidad de esta jornada
es que a través de networking se
conozcan los emprendedores de
la comarca y se constituya una
red de ayuda al emprendimien-

to en la que compartan ideas e
información.

En los Itinerarios de Empren-
dimiento dentro del ATE han
participado más de 20 empren-
dedores de los municipios de la
comarca, muchos de los cuales
han puesto en marcha su nego-
cio, como una tienda de ropa
para niños en Vilamarxant, un
restaurante y una plataforma
jurídica online en La Pobla. 

Otro de los servicios que está
prestando la Mancomunitat es
la elaboración de informes de
viabilidad para que los empren-
dedores que hayan finalizado
con éxito el Itinerario de Em-
prendimiento puedan solicitar
las ayudas del Servef para la
puesta en marcha de su nego-
cio.

La Mancomunitat ha organi-
zado un curso de de 410 horas
de director de Actividades de
Tiempo Libre Educativas Infan-
til y Juvenil del 22 de septiem-
bre al 22 de diciembre en el CIJ
de Riba-roja y en l’Espai-Casa
de la Joventut de Llíria . 

Esta iniciativa permitirá com-
pletar su currículum a aquellos
que hayan finalizado el curso de
monitor de Tiempo Libre Infan-
til y Juvenil o que posean una
formación equivalente. 

En este curso se darán a co-
nocer las claves para planificar,
organizar, gestionar, dinamizar
y evaluar proyectos de tiempo
libre educativo, dirigidos a la in-
fancia y la juventud y combina
formación presencial y online y
contempla la realización de
prácticas no laborales.

El director de Actividades de
Tiempo Libre Educativas Infan-
til y Juvenil desarrolla su activi-
dad en el ámbito tanto público
como privado, y se encarga de la
organización, animación y dina-
mización de actividades socioe-
ducativas de tiempo libre y  ac-
tividades de tiempo libre en
servicios educativos dentro y
fuera del marco escolar. Con es-
ta formación, los alumnos po-
drán desarrollar su competen-
cia en cualquier organización
que contemple la realización de
programas de dinamización de
tiempo libre educativo infantil y
juvenil en el marco de un pro-
yecto educativo. Las inscripcio-
nes pueden realizarse por telé-
fono (962 798 150) o vía e-mail:
xarxajovecampdeturia@gmail.c
om hasta el 19 de septiembre. 



Les nits d'estiu són sinònim de sopars a la
fresca, de reunions de vells amics i d'un
temps ençà són l'escenari idoni per captar el
vot dels majors. Si més no, això és el que a la
comarca del Camp de Túria, i a moltes altres
contrades valencianes, es produeix molt a so-
vint al llarg de determinades vetllades durant
els mesos, principalment, de juliol i agost fins
perllongar-se al setembre. Amb l'excusa de
fer activitats per tal d'amenitzar algunes nits
xafogoses al voltant d'un entrepà -escarran-
sit però un entrepà al capdavall- els ajunta-
ments de la comarca s'esmeren per elaborar
reunions entre un dels col·lectius més suco-
sos electoralment: la gent gran, els jubilats i
els pensionistes. El mateix col·lectiu que du-
rant molts anys ha estat oblidat i marginat
perquè el consideraven quasi un destorb, ara
representa un plat molt desitjat pel qual els
nostres polítics lluiten aferrissament per
arreplegar el seu vot en les eleccions,  tant en
l'àmbit local, com autonòmic i estatal. Qual-
sevol excusa és bona perquè els equips de go-
vern -abans la dreta majoritària i ara l'es-
querra innovadora de l'anomenat canvi- tots
tenen clar que en qualsevol programa de les
festes d'estiu ha de tindre una vetllada dedi-
cada, únicament i exclusiva, a la gent gran,
els avis i les àvies. No hi ha cap govern mu-
nicipal que introduesca canvis significatius
en el mecanisme que des de fa temps es des-
envolupa en eixe tipus de sopars. 

El sopar d'entrepà -no cal despendre molts
diners si amb pocs s'assoleix l'objectiu- es
completa sempre amb una orquestra musi-
cal que interpreta els millors temes i melo-
dies que trasllada els protagonistes de la nit
a aquells dies en què eren joves i fruïen amb
la màxima plenitud de la seua edat. D'aquei-
xa manera, les calories que s'han engolit en el
sopar es poden cremar perfectament al rit-
me de les cançons alhora que serveix per so-
cialitzar-se i conèixer alguns nouvinguts. En
alguns casos, alguns ajuntaments aprofiten
fins i tot l'avinentesa per lliurar premis a al-
guns majors que hi són durant la vetllada,

com ara el premi als més grans o els que por-
ten més anys casats. No cal perdre l'oportu-
nitat perquè d'una forma o d'un altra es pu-
guen aconseguir vots. L'edat de cada
participant té el mateix valor en unes elec-
cions al marge de l'edat de cadascú. Per això,
qualsevol ham és bo per traure'n una rendi-
bilitat futura. És important, però, que quede
ben clar qui és l'alcalde o l'alcaldessa així com
el regidor o regidora encarregats de l'àrea de
Serveis Socials. Tenint en compte que en la
majoria d'ajuntaments governen coalicions
d'esquerres és molt important que la gent
gran identifique cadascun dels protagonistes
presents en la vetllada.        

Més enllà que l'entrepà siga més o menys
saludable des del punt de vista mèdic o nu-
tritiu -un dia és un dia es podria pensar- el
que queda clar i ras és que els canvis que s'a-
nunciaven abans de les eleccions autonòmi-
ques i locals de 2015 n0 han arribat a deter-
minats àmbits de la vida social als nostres
pobles. Fins i tot, en alguns municipis del
Camp de Túria encara es reparteixen caixes
amb productes típics nadalencs dies abans
de les festes del desembre. En altres pobles la
crisi econòmica va acabar amb aquella tra-
dició que a voltes sembla més una compra si-
bil·lina del vot captiu que no una necessitat
real per a molts dels beneficiaris que es po-
den comprar, perfectament, els regals. Tan-
mateix, els polítics continuen fent tot allò que
els permeta rebre eixos vots sense cap tipus
d'escrúpols. La hipocresia i la falsedat que
demostren els capitostos són tan presents
que a voltes fa fàstic contemplar determina-
des escenes i imatges nocturnes que, a con-
tinuació, volten a un ritme de vertigen per tot
l'espai cibernètic fins que l'opinió públic se
n'assabente de les bondats que es despleguen
sense miraments per acontentar la gent gran.
La política basada en els gests és aquella més
rebutjable perquè sols busca un rèdit electo-
ral a curt termini més enllà del benestar ge-
neral.     

Està molt bé això d'ajudar els nostres ma-

jors, un segment poblacional important com
la resta de la nostra societat. Un altra cosa de
ben diferent és la imatge que els nostres po-
lítics intenten traslladar a la resta de la po-
blació pel que fa a la gestió en temes de be-
nestar social i l'anomenada tercera edat. Tot
no es redueix a la imatge pública. Si verita-
blement es volen articular polítiques socials
aleshores caldria substituir l'almoina per
ajuts directes a tota la gent que calga. Desti-
nar-hi tot els recursos públics econòmics
possibles per fer-ho possible sense cap altre
problema que els normals en la gestió d'una
administració seria un bon començament.
Les conegudes imatges de les cues de la gent
arrenglerada tot esperant uns simples entre-
pans no són les més reconfortants al segle
que vivim. Malauradament, els canvis polí-
tics que vam viure al Camp de Túria a partir
de l'any 2015 no es van traslladar a eixe tipus
de gestos ni accions que durant els anys de
majories absolutes del Partit Popular no han
suposat de cap de les maneres modificacions
substancials. Si abans estava malament ara
també continua la mateixa marxa.   

Per tant, caldria fer-hi una reflexió ben
profunda al voltant de les actuacions que els
governants han de mamprendre sobre els
nostres majors, un pilar fonamental en la
nostra societat. No cal oblidar que durant els
anys més durs i cruels de la crisi econòmica
els iaios i iaies han estat els artífex en la sos-
tenibilitat de moltes famílies. Menys gestos i
imatge pública i més gestió vertadera per mi-
llorar la seua situació, amb els recursos que
calguen i sense cap tipus d'embut. 

Independència social.- És un goig vo-
re com algunes entitats, molt poques, actuen
i fan una tasca d'allò més lloable en el dia a
dia de la societat. L'últim cas a destacar el
trobem en una comarca propera, la Serranía,
on el Centre d'Estudis Comarcal ha demos-
trat la seua vàlua, la seua coherència i la seua
feina a l'hora de vigilar i supervisar la gestió
que des d'algunes administracions públiques
es porta a terme. Les darreres setmanes han

estat notícia perquè han demanat la demoli-
ció d'una font "franquista" a Villar de l'Ar-
quebisbe a l'empara de la llei de la Memòria
Històrica de l'any 2007. D'ençà que es va
promulgar i va entrar en funcionament no s'-
ha fet res tot i que aquesta legislatura hi ha
l'esquerra al capdavant de l'ajuntament.

L'altra qüestió que han denunciat des del
Centre d'Estudis de la Serranía fa referència
a les obres que a les antigues escoles públi-
ques del Villar s'han fet en substituir les fi-
nestres de fusta per altres d'alumini. En opi-
nió del centre d'estudis, la substitució dels
elements no protegeix l'aspecte original de
l'immoble educatiu per part de la Conselleria
d'Educació. 

Els darrers anys tenim uns quants exem-
ples sobre les actuacions que l'esquerra ha
escomès al Camp de Túria sobre associacions
i entitats privades per apaivagar qualsevol
aroma d'independència i llibertat respecte
del poder polític. Nogensmenys, els mem-
bres del CEL de la Serrania han oblidat qual-
sevol tipus de pressió i han tirat endavant
amb les seues crítiques, la qual cosa és abso-
lutament lloable pel que fa a la seua feina.
Una de les raons que els poders públics fan
servir per controlar qualsevol tipus d'entitat
té a vore amb la seua independència econò-
mica, fonamental per a la seua existència. La
política de subvencions i ajuts financers que
des d'una administració pública, més enllà
del seu àmbit d'actuació, s'exerceix en una
societat és un símptoma inequívoc sobre el
grau de maduresa i desenvolupament. L'es-
querra tampoc no ha canviat ni modificat -
gens ni miqueta- la política de subvencions
dels ajuntaments, consistent a premiar els
obedients i castigar aquells més crítics amb la
gestió dels governants. En la mesura que l'es-
querra sàpiga encaixar amb més esportivitat
una crítica a la seua gestió procedent des de
qualsevol tipus d'entitat aleshores major se-
rà la seua salut democràtica, tot i que els nos-
tres polítics no ho tenen assumit. Tanmateix,
tampoc no s'hi albiren canvis.

A finales de junio nos desayunábamos con
una noticia impactante y al mismo tiempo
frustrante para las expectativas económicas
en el ámbito de la Comunitat Valenciana: la
exclusión en materia de financiación de las lí-
neas ferroviarias valencianas en el marco de
la red transeuropea de transporte. Se trataba
de una más de las muchas chapuzas que el
anterior gobierno de Rajoy había cometido
en contra os intereses valencianos y, por en-
de, del resto de España. No solo había actua-
do con absoluta alevosía y nocturnidad sino
que, además, trataba de justificarse aducien-
do para ello que se trataba de una decisión
unilateral de Bruselas en la que nada había
tenido que ver la gestión del ejecutivo central.

Sin embargo, la realidad es mucho más to-
zuda y se ha quedado demostrado con el pa-
so de las semanas que el gobierno Rajoy no
solo era nocivo para los ciudadanos españo-
les sino que, además, no sabía otra cosa que
mentir e intentar engañar para protegerse

ante la opinión pública. La gestión que el go-
bierno de la Generalitat, encabezado por Xi-
mo Puig y con el resto de formaciones que lo
sustentan, han tenido que poner todos los
mecanismos administrativos y políticos para
aderezar el rumbo que necesita, actualmen-
te, nuestra economía. No hay que olvidar el
esfuerzo ingente que las entidades empresa-
riales han protagonizado en esta lucha, cons-
cientes de que se trata de un objetivo, el del
transporte ferroviario, que no solo afecta a
las empresas e industrias sino que tiene una
incidencia directa y esencial sobre el resto de
la sociedad, especialmente, la clase trabaja-
dora que forman parte de esas industrias, ne-
cesarias para el desarrollo.

La Comunitat Valenciana constituye una
de las zonas europeas más pujantes que ba-
sa su motor económico en ejes tan impor-
tantes como el turismo, la industria, la agri-
cultura y la logística, a las que hay que sumar
algunos componentes intangibles como el

conocimiento y la innovación, tan importan-
tes como invisibles socialmente para nuestro
día a día. Por ello, no se entiende que algunos
gobiernos conservadores tengan tan poca
sensibilidad hacia el avance de la economía.
Los municipios valencianos tenemos un pa-
pel esencial en la creación de ese eje europeo
que debemos liderar sin titubeos ni medias
tintas desde ya, aunque algunos como Riba-
roja llevamos recorrido un trayecto decidido
y ambicioso que permita conectar a nuestras
empresas e industrias -más de 800 en los po-
lígonos- con el resto de Europa, pero sin ol-
vidar primero de comunicarnos con otras co-
munidades autónomas.

Para ello, el pasado mes de abril constitui-
mos el autodenominado G6 que agrupa em-
presas logísticas de Riba-roja de Túria (Co-
munitat Valenciana), Arteixo (Galicia),
Mondragón (País Vasco), Martorell (Catalu-
ña), Mérida (Extremadura) y Antequera
(Andalucía). En total, miles y miles de em-

presas, puestos de trabajo e inversiones reu-
nidos bajo un mismo prisma: construir las
comunicaciones y las infraestructuras ade-
cuadas para que las empresas puedan reali-
zar su actividad con absoluta libertad y con
las mínimas comodidades para ello, porque
solo así podremos garantizar la libre circula-
ción que garantiza el ámbito europeo. Este
grupo G6 está afectado no solo por el eje me-
diterráneo sino también por el atlántico.
Hasta seis comunidades autónomas partici-
pan en él.

Conscientes de que vivimos en un mundo
globalizado, en el que lo que ocurre en un
punto del mundo tiene su repercusión in-
mediata en la otra parte del planeta, debe-
mos ser lo suficientemente inteligentes para
remar todos en la misma dirección: la que
nos permita construir ese proyecto común
que supone Europa. El resto son castillos en
el aire que no conducen a ningún lugar. Por
delante, tenemos un reto apasionante.
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