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Enrique Santafosta (AISAB)
empieza el curso político con
mayoría absoluta en un nuevo
tripartito con el PSOE y
Ciudadanos de socios.
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P. GUZMÁN | José Fornieles
és un veí de Benaguasil que treba-
lla com a arquitecte tècnic i cons-
tructor. Al setembre de 2017 va
presentar la seua tesi doctoral en
arquitectura que va ser valorada
amb 'cum laude' i va ser nominat
al premi per l'excel·lència investi-
gadora. El seu camp d'investigació
és l'arquitectura tradicional i l'a-
nàlisi dels materials i els oficis an-
tics. Ha participat en congressos
internacionals d'arquitectura i es-
crit articles d'investigació. Col-la-
bora en catalogació del patrimoni
arquitectònic i treballa de forma
activa en l'estudi de tècniques
constructives antigues, construc-
ció ecològica i rehabilitació.

Què és Joglas Edetans?
És una proposta per a donar a

conéixer el patrimoni arquitectò-
nic del Camp de Túria. Després de
deixar per qüestions personals la
secció que portava anteriorment
en InfoTúria, 'Cultura Edetana' va
sorgir la possibilitat de colaborar
amb Brandon i Álex, companys
que comparteixen gustos com el
dibuix i l'arquitectura, la qual cosa
em permet compartir treball i no
restar temps de la família. Així
naix la nostra secció que es pre-
senta com una vinyeta (dibuix) i
una descripció de l'edifici dibuixat.

Per què vas triar InfoTúria
per a fer arribar els teus tre-
balls?

InfoTúria és un dels primers pe-
riòdics que apareixen a nivell co-
marcal. Sense desmeréixer la res-
ta, InfoTúria continua sent
l'elecció perquè és un periòdic que
es preocupa molt per la cultura i

no se centra només en política.
Des del nostre equip de treball
creiem que és una bona opció per-
què podem ajudar a conscienciar
els ajuntaments de mantindre el
seu patrimoni.

Quin valor té el patrimoni
històric i arquitectònic del
Camp de Túria?

El patrimoni històric i arquitec-
tònic defineix la identitat d'un po-
ble. Sense conéixer-los és molt di-
fícil estimar el territori en el qual
s'habita. El valor és òbviament in-
calculable. La desaparició del nos-
tre patrimoni ens porta a ser un
poble sense memòria.

A través dels teus dibuixos
veiem que l'estat de conser-
vació d'algunes de les edifica-
cions no és el més adequat.
Estan en perill real?

Per desgràcia, la majoria dels
edificis que analitzem es troben en
perill. En aquesta segona etapa de
la nostra secció ens centrem en
l'estudi de l'arquitectura eclesiàs-
tica. Atés que són edificis en ús, es-
tan en bon estat. En la primera
etapa de les torres vigías islàmi-
ques trobem un gran nombre de
construccions amb un elevat grau
d'abandó.

Hi ha voluntat política de
conservar aqueix patrimoni
històric?

Trobem de tot. No totes les loca-
litats disposen de les ajudes neces-
sàries o del capital. Unes altres
gaudeixen d'una gran quantitat de
patrimoni i és difícil arribar a tots
els objectius. Unes altres deixen
caure el seu patrimoni al sòl sense
importar-los gens ni mica. Per si

algun responsable d'algun ajunta-
ment llig aquesta entrevista, crec
que un gran pas per a totes les lo-
calitats seria realitzar un catàleg de
tot el patrimoni que disposa i de
l'estat de conservació. Sens dubte,
la millor opció seria contractar al-
gun especialista per a fer aquesta
catalogació. Em consta que alguns
ajuntaments ja ho han fet i crec
que és inici per a poder defensar el
patrimoni, encara que siga docu-
mentant-lo.

Quina és la joia de la coro-
na?

Aquesta pregunta només es pot
contestar amb una altra pregunta,
quin és el teu fill preferit? No m'a-
treviria a nomenar cap edificació.

Si et donaren l'oportunitat
d'intervindre en un d'ells,
quin triaries?

Seré una mica xovinista. Com a
benaguasiler m'agradaria que es
realitzara una intervenció sobre el
jaciment de Montiel. Crec que pot
sorprendre el contingut que es pot
extraure a l'excavació. És un jaci-
ment dedicat al culte edetà, on tro-
bàvem una cova (actual Cova de
Sant Josep) on es portaven els ex-
vots. M'agrada pensar que pogué-
rem extraure alguna figurita sem-
blant al Guerrer de Moixent.

Creus que 'Joglars edetans'
podria fer el salt del paper a
les sales d'exposicions en
una ruta itinerant per la co-

marca?
[riu] Crec que amb aquesta pre-

gunta vols donar a conéixer un
projecte que ja estem tractant i
que esperem siga una realitat. En
breu volem realitzar una ruta iti-
nerant pels ajuntaments del
Camp de Túria. En aquesta pri-
mera ruta donarem a conéixer la
primera etapa de la secció, les to-
rres vigies islàmiques. Volem que
s'exposen als ajuntaments, que
gaudeixen d'aquestes construc-
cions, així com de les localitats
que tinguen el gust de tindre l'ex-
posició de dibuixos. Ens agrada-
ria que es convertira en una pràc-
tica habitual i tots els anys
exposaríem els treballs realitzats.

P. G. | Miquel Ruiz es va lli-
cenciar en Ciències de la Infor-
mació (Periodisme) en el Ceu
San Pablo i va completar la
seua formació amb un màster
en informació audiovisual a
Madrid on va tindre l'oportuni-
tat de conéixer un bon grapat
de professionals de la ràdio i la
televisió. Des de sempre ha es-
tat lligat a la informació muni-
cipal que mai no ha deixat d'a-
nalitzar i d'estudiar perquè és
la més propera als ciutadans.
Ha treballat en les edicions co-
marcals de diaris, gabinets de
premsa i en productores de te-
levisió. Compagina la seua fei-
na al capdavant d'una botiga
amb l'assessorament en infor-
mació política i institucional.
En el seu temps lliure li agrada
fer ciclisme de carretera i de
muntanya, córrer pels cami-
nals del Camp de Túria, conéi-
xer els pobles d'interior de les
comarques valencianes i la co-
herència en política.  Rebutja la
manca de valentia dels polítics
per dir allò que els ciutadans
no volen escoltar.  Des del nai-
xement d'InfoTúria col·labora
amb un article d'anàlisi men-
sual.

Prenent la referència
d’aquests 10 anys que
compleix InfoTúria, el pe-
riòdic degà de Camp de
Túria, quin moment viu el
periodisme local?

El periodisme local i comar-
cal ha patit greument les con-
seqüències de la crisi, amb una
davallada important de la pu-
blicitat i un excés de depen-
dència de la publicitat institu-
cional. Tot i això, sóc optimista
i pense que eixe tipus d'infor-
mació és la que més es valora
perquè és la més propera, la
que més afecta els ciutadans.
Cal lluitar amb força contra ei-
xe pseudo-periodisme nascut a
recer d'internet. Qualsevol no
es pot considerar periodista.

Com és la relació prem-
sa-politíca de la comarca?

És una relació de dependèn-
cia mútua. Els polítics necessi-
ten la premsa per col·lar els
seus missatges i alhora els mit-
jans de comunicació necessiten
també la publicitat institucio-
nal per viure-hi.

Al llarg dels últims deu
anys des d'aquestes pàgi-
nes han donat compte de
tots els vaivens polítics,

com descriuries la situació
política actual?

Diguem-ne que s'ha consoli-
dat i estabilitzat el creixement
de l'esquerra mentre que la
dreta encara no s'ha adonat de
les errades que van cometre
per perdre el poder. S'ha inver-
tit la tendència de les darreries
dels anys 90 i els tres primers
lustres d'aquest mil·lenni.

Per estar en els dos cos-
tats, el professional i el co-
mercial, quin creus que és
el futur, si no ja el present,
del paper'?

El paper té els dies comptats.
La davallada és enorme, els
costos de produir-lo cada dia
no són assumibles per les em-
preses i el futur des de fa temps
és internet, més ràpid, àgil i ba-
rat. La gent que avui encara lle-
geix en paper no serà substituï-
da per ningú quan mora.

InfoTúria és una excep-
ció? i quin és el motiu?

La gent l'ha assumit com a
propi, el busquen per assaben-
tar-se'n del que ocorre a la co-
marca i té la credibilitat per
continuar en primera línia. A
més, és gratuït i la gent això ho
valora molt. Encara no tenen
assumit que la informació té un
cost enorme de producció i
com més independent des del
vessant econòmic siga un mitjà
millor per al lector que rebrà
una informació més honesta.
Rebutge la paraula objectiu
perquè és una quimera. Faig
meua una frase d'Antoni Bas-
sas que diu: si l'objectivitat fos
possible amb un sol mitjà n'hi
hauria prou. Em sembla mag-
nífica eixa descripció.

#10anysInfoTúria
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L'Eliana ha viscut aquest estiu
l'esdeveniment esportiu més im-
portant de la seua història. L'ei-
xida de la cinquena etapa de La
Vuelta Ciclista a España, que es
disputa per les carreteres del
nostre país fins al pròxim 15 de
setembre, va ser una festa. 

L'etapa amb final en l'Observa-
tori Atrofísic de Javalambre, on
es va imposar Ángel Madrazo, va
congregar el passat 28 d'agost
centenars de veïns, seguidors
d'altres localitats i fanàtics de di-
ferents països. Alguns afortunats
van poder compartir els minuts
previs a l'eixida amb l'eslové Pri-
moz Roglic (Jumbo-Visma), ac-
tual líder de La Vuelta, i Alejan-
dro Valverde (Movistar), campió
del món i segon classificat en la
general, i que s'han convertit en
els protagonistes de la carrera en
la disputa pel mallot roig defini-
tiu de vencedor.

L'alcalde de l'Eliana, Salva To-
rrent, va ser l'encarregat de tallar
la cinta d'eixida de la cinquena
etapa al costat del president de la
Diputació de València, Toni Gas-
par, i el delegat del Govern.

VISITA LA
GALERIA

FOTOGRÀFICA
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Els 12 espectacles musicals a la Torre del Virrei han congregat una mitjana de 269 assistents per ses-
sió, i les 26 pel·lícules projectades a la terrassa d'estiu han reunit enfront de la pantalla a una mitja-
na de 330 espectadors. ‘Toy Story 4’ i ‘El Rey León’ van penjar el cartell de ‘no hi ha entrades’.

REDACCIÓ | El nou aparca-
ment públic junt al Centre Es-
portiu de Mandor, amb una ca-
pacitat per a 125 vehicles,
s'obrirà en un termini de dues
setmanes una vegada que ja
han finalitzat les obres que han
suposat una inversió de
45.000 euros. Aquest és el ter-
mini que calcula actualment el
consistori i si es compleixen les
previsions estarà obert abans
del pròxim mes d'octubre.

Amb aquesta nova zona d'es-
tacionament es dota de places
públiques d'aparcament a l'en-
torn de la piscina de Mandor,
que mancava d'un lloc ample
habilitat per als usuaris de les
instal-lacions que es desplaça-
ven en vehicle privat.

Segons expliquen fonts mu-
nicipals, la dotació de places
d'aparcament de la piscina re-
sultava insuficient, la qual co-
sa provocava que els usuaris de
les instal·lacions esportives op-
taren per estacionar els seus
vehicles en el descampat situat

entre la piscina i el pas inferior
de la via del tren "de manera
desordenada en l'espai contigu
a l'estació de metro".

"El que s'ha aconseguit amb
aquesta actuació -afigen - és
millorar la dotació de places
d'aparcament per als usuaris
de la piscina, alhora que també
pot donar servei als usuaris del
metre de manera que puguen
estacionar i desplaçar-se a Va-

lència amb tren reduint l'ús del
transport privat".

D'altra banda, l'Ajuntament
ha dut a terme durant els me-
sos de juliol i agost la segona
fase de les obres a l'avinguda
de Riba-roja a l'esquerra de la
via on s'han renovat les voreres
per a fer-les més amples i con-
dicionar-les per a poder tra-
vessar els carrers perpendicu-
lars.

Un dels edificis històrics més
representatius de l'Eliana, el
Molí de la Lluna es troba en
obres amb caràcter d'urgència
per a frenar el seu deteriora-
ment, que es concentra sobretot
en la seua coberta, a causa de les
inclemències del temps.  

Les reformes formen part d'u-
na segona fase d'obres que ja
van començar la passada legis-

latura encaminades a consoli-
dar la coberta. El seu cost és de
20.000 euros i, més endavant,
es preveu una altra fase d'obres
amb les quals es complete la re-
habilitació del sostre.

La restauració del Molí de la
Lluna passa per rehabilitar la
part del molí i la seua maquinà-
ria i per restaurar l'edifici en
funció de la seua activitat.

Nuevo parking junto al Centro Deportivo Mandor.
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Davant l'inici del curs escolar,
l'Ajuntament ha millorat l'avin-
guda del Poliesportiu a l'entorn
de l'IES l'Eliana i del col·legi pú-
blic El Garbí per a facilitar els
desplaçaments i millorar la se-
guretat d'alumnes. 

L'avinguda compta amb una
única banda d'estacionament en
bateria, s'ha definit un traçat no

lineal per a la pacificació del
trànsit que obliga a disminuir la
velocitat, s'ha consolidat un ca-
rril segur per a vianants i ciclis-
tes i s'ha creat un nou tram de
doble sentit per a permetre l'ac-
cés des d'Avinguda de l'Esbarjo
(connexió directa amb zona co-
mercial i amb la carretera de la
Pobla de Vallbona).

DIJOUS 12 SETEMBRE
19 h. Exposició fotogràfica:
Històrica línia XYZ. Espai
expositiu.

DIVENDRES 13 SETEMBRE
9.30 h. Projeccions dels fi-
nalistes del Festival Inter-
nacional de Curtmetratges.
Nou espai cultural.

DISSABTE 14 SETEMBRE 
19 h. Gala de lliurament

dels premis secció 72H.
Nou espai cultural.

DIMECRES 18 SETEMBRE
18.30 h. Cinema fòrum: 'El
capitan Blood'. Sala debat
Pepe Torrent.

DIJOUS 19 SETEMBRE
19 h. Taula redona: 'Els
mons paral·lels en la litera-
tura de Juan José Millás.
Sala de debat Pepe Torrent.

DIVENDRES 20 SETEMBRE
III SETMANA DE LES LLE-
TRES VILA DE L'ELIANA

2019
17 h. Recepció de Juan Jo-
sé Millás.
18 h. Visita i signatura de lli-
bres a la Biblioteca.
19 h. Conferència. Nou es-
pai cultural.

DIMECRES 25 SETEMBRE
18.30 h. Un tramvia anome-
nat desig. Nou espai cultu-
ral.

DIJOUS 26 SETEMBRE
19.30 h. L'apoderament a
través de la lectura. Nou es-
pai cultural.

DIVENDRES 27 SETEMBRE
19.30 h. Homenatge a l'obra
del poeta Vicente Gaos. As-
sociació cultural JAM poèti-
ca.

DIUMENGE 29 SETEMBRE
12 h. Celebració internacio-
nal de la música. Concert
del grup de percussió ‘Per-
cume’. Unió Musical de l'E-
liana.
18 h. Espectacle familiar
somnis d'arena.Nou espai
cultural.
18 h. La llibreria. Nou espai
cultural.

La gota fía que amenaza a to-
da la Comunitat Valenciana se
ha dejado sentir en la comarca
en forma de lluvia intensa en
municipios como Bétera (32,4
litros por metro cuadrado), La
Pobla de Vallbona, (31,4), Vila-
marxant (28,8), Nàquera (26) y
l'Eliana (23).

En previsión de que la situa-
ción empeore a lo largo de la se-
mana, el pasado 11 de septiem-
bre, varios municipios han
adoptado medidas preventivas. 

En Nàquera, el Ayuntamiento
decidió suspender las clases en
el nuevo colegio público Emilio
Lluch, mientras que en Riba-ro-
ja de Túria se ha decretado el
cierre de los parques públicos y
el cementerio municipal para
evitar incidencias por la caída
de ramas y se ha reforzado la vi-
gilancia en el polígono indus-
trial de l’Oliveral.

La consellera de Justicia, Ga-
briela Bravo, ha pedido precau-
ción a la ciudadanía ante el tem-
poral que afecta a la Comunitat,
en preemergencia naranja que
se ha elevado hasta el nivel rojo
por tormentas en Alicante y li-
toral sur de Valencia y por llu-
vias en la provincia de Valencia.

Bravo ha indicado que, ante la
actual situación de preemergen-
cia, la población tiene que estar
debidamente informada a tra-
vés del Centro de Emergencias
112. “La Generalitat está en per-
manente comunicación con to-
dos los ayuntamientos para co-
ordinar la situación de
preemergencia, que puede afec-
tar tanto a hospitales, como a
centros de día, carreteras y cen-
tros educativos”. La suspensión
de clases en una decena de mu-
nicipios de Valencia y Castellón
ha afectado a 22.000 escolares.



En la actualidad, la tercera
edad engloba un número eleva-
do de personas en nuestra socie-
dad. Según estimaciones del
INE, el 25% de la población será
mayor de 65 años en el año 2050. 

Falso Mito: Se suele relacio-
nar la tercera edad con enfer-
medades, declive, demencia,
perdidas de habilidades y un
largo etc. 

No obstante, hay muchas más
facetas que vienen ligadas a las
personas de edad avanzada y que
debemos fomentar:

Ellos son sabiduría y la ex-
periencia y hacerles partícipes
de nuestro día a día en la medida
de lo posible, pidiéndoles conse-
jo e invitándoles a que nos cuen-
ten historias personales o histo-
rias vividas, ayuda a su
integración en la actualidad. 

Debemos potenciar su tiempo
con actividades de ocio placen-
teras y ahora es un buen mo-
mento para poder disfrutar del
tiempo libre realizando activida-

des que les gusten, sin tener que
pensar en horarios laborales. 

Inscribirse en talleres, univer-
sidad para mayores, disfrutar del
tiempo libre con hijos y nietos,
juntarse con amigos en asocia-
ciones de jubilados, actividades
al aire libre, huertos urbanos, etc.
son muchas de las actividades
que pueden realizar. 

Deben sentirse activos para
mejorar su estado de ánimo y
cognitivo. La parte social es im-
portante para el ser humano, ya
que somos sociables por natura-
leza y relacionarnos nos propor-
ciona bienestar. 

Gracias a los avances de la me-
dicina y a la promoción de la sa-
lud, en ocasiones, por circuns-
tancias vitales (soledad, vida
laboral hijos, dependencia, etc.)
no es posible seguir viviendo en
el domicilio y uno de los recursos
es el ingreso en un centro Resi-
dencial. 

En SAVIA sabemos lo impor-
tante que es cuidar el bienestar
emocional y para ello se trabajan
muchos aspectos con el objetivo
de potenciar la felicidad y la cali-
dad de vida de nuestros mayores.
Fomentamos sobre todo la auto-
nomía personal y que siempre
que sea posible realicen las acti-
vidades básicas de la vida diaria
ellos solos, bajo una continua su-

pervisión de nuestros profesio-
nales. 

Continuamente trabajamos
para diseñar un amplio abanico
de actividades por parte de nues-
tros profesionales adaptados pa-
ra cada uno/a de nuestros/as re-
sidentes y siempre dejándoles
tiempo para su descanso y su
ocio personal. 

Trabajamos actividades tales

como: 
- Rehabilitación y Psico-

motricidad, para potenciar sus
actividades físicas. 

- Actividades de Estimula-
ción Cognitiva, para fomentar
áreas como memoria, orienta-
ción temporal y espacial, razona-
miento, agnosias, cálculo, etc. 

- Actividades de Ocio y Tiem-
po Libre. Les presentamos una

gran variedad de actividades en
los que poder participar según
sus preferencias, tales como: ma-
nualidades, talleres, continuas
salidas y una gran oferta de ex-
cursiones. 

La Tercera Edad es una etapa
de la vida que se puede vivir con
gran intensidad y felicidad y en
Savia ofrecemos un mundo de
posibilidades para disfrutarla. 

LOS PROFESIONALES 
DE SAVIA HABLAN

#10anysInfoTúria



Més de 400 veïns van participar en la marxa solidaria contra el càncer de 4,8 quilòmetres dins del
Circuit RunCàncer que es va celebrar des de l’Albereda el passat 8 de setembre. La jornada va servir
per a recaptar un total de 1.278 euros que s’entregaren a l’aecc destinats a la lluita contra la malaltia.

P. GUZMÁN | L'inici de curs
a l'institut Les Alfàbegues ha
estat marcat per la presència
dels nous barracons que van
aterrar el passat 27 d'agost en
el centre. Davant la falta d'es-
pai per a albergar els 1.300
alumnes matriculats, la Conse-
lleria d'Educació ha desembor-
sat 116.685 euros per a les au-
les prefabricades que
alberguen 150 alumnes a l'es-
pera que es construïsca l'insti-
tut projectat a Torre en Conill
dins del pla Edificant.

A la massificació i la falta
d'espai en el centre construït fa
30 anys per a 500 places s'afe-
geix l'estat de les instal·lacions,
com va evidenciar la caiguda
d'un fals sostre amb les pluges
de la passada tardor, i la falta
de personal.

En aquest sentit, els repre-
sentants de l'AMPA de l'IES
Les Alfàbegues van reclamar
en la roda de premsa de Fampa
València en el col·legi Sant Án-

gel de la Guàrdia de la capital
del Túria amb motiu de l'inici
del curs escolar en els centres
de la Comunitat una major do-
tació de personal i de pressu-
postos per a facilitar el dia a
dia del centre. “És de vergonya
que es funcione amb només
dos conserges i dos adminis-
tratius des de fa dos anys en un
centre obert de sol a sol i amb
més de 1.300 alumnes”, van
manifestar.

Els pares entenen que “la
construcció d'un centre no
s'improvisa però seria bo que
la Conselleria d'Educació tin-
guera algun tipus de mecanis-
me per a discriminar positiva-
ment centres massificats com
el nostre: més personal i més
pressupost. Això es resol amb
voluntat política de manera
molt ràpida”, van afegir els re-
presentants del pares dels
alumnes de l’institut.

Josep Fuentes, Ángel Segarra,
Luis Bernacer, acompanyats per
Miguel Sánchez, veí de Godella,
han aconseguit el cim de la
muntanya Kilimanjaro a 5.896
metres d'altitud a través de la
ruta Machame en sis dies. L'ex-

periència ha sigut “molt dura,
però molt gratificant”. El grup
va sol·licitar abans de començar
l'expedició a l'Ajuntament de
Bétera una bandera amb l'escut
del municipi per a alçar-la en el
“sostre d'Àfrica”.

Les noves aules prefabricades en l'IES Les Alfàbegues.
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Alba Verdeguer, Madeleine
Gravette, Paula Ruiz i Manoli
Fuentes seran les Obreres de les
Festes Majors del 2020 desprès
d’una selecció que va mantindre
l'emoció fins a primera hora de

la vesprada del passat 22 d’a-
gost. Com marca la tradició, a
primera hora els Majorals van
anar a recollir les Obreres per a
dirigir-se a l'església i confec-
cionar les Bolletes.

Tres ciclistes de 65 i 77 anys
van resultar ferits el 5 de setem-
bre després de ser atropellats
per una furgoneta en el camí del
Pla, antic camí de Llíria de Bé-
tera. Les víctimes van ser tras-
lladades a l'hospital amb poli-
traumatismes i contusions.

Pel que sembla, l'escamot va
ser atropellat per la furgoneta
de manera fortuïta i dos ciclis-
tes més van resultar ferits lleus
en una revolta molt tancada de
la via secundària i amb escassa
visibilitat, on el conductor no va
poder esquivar els ciclistes.

xxx

SETMANA CULTURAL FALLA G.V.
DEL SUR
DIMECRES 11 SETEMBRE
19.15 h. Inauguració de la Setmana
Cultural 2019.
19.30 h. Xarra-taller: “Internet i les
xarxes socials”. En el Casal.

DIJOUS 12 SETEMBRE
19.30 h. Taller pràctic de col·locació
de faixes, mocadors de cap,
mocadors de pit i mantellines.

DIVENDRES 13 SETEMBRE
18 h. Xarrada d'indumentària

valenciana, impartida per Xavier
Rausell i Salvador Ferris. Saló de
Plens del Castell.

DISSABTE 14 SETEMBRE
12.15 h. Concentració a les portes
de l'Ajuntament.
12.30 h. Dansà popular fins a Casa
Nebot.
21 h. Sopar de gala en
commemoració del 40 aniversari.

DIVENDRES 13 SETEMBRE
19.30 h. Inauguració de l'exposició
de pintura de Mariluz Martínez.
Visites de dilluns a divendres fins al
27 de setembre de 18 a 21 hores.
Antic ajuntament.

DISSABTE 14 SETEMBRE
18 h. Teatre contemporani: “El

pessic de l’Amor”. Jardins del club
social de la urbanització Mas
Camarena.

DIUMENGE 15 SETEMBRE
19 h. Projecte escènic: 'Romeu'.
Casa de la cultura.

IV FESTIVAL D'ARTS ESCÈNIQUES
DIVENDRES 27 SETEMBRE
19.30 h. ‘Klez 80’ de la companyia La
Troupé Malabó. En l’Albereda.
22.30 h. ‘Takiri art’, de la companyia
de dansa Takiri. Auditori Municipal.

DISSABTE 28 SETEMBRE
11.30 h. “Marujes, varius i arrels“ de
la companyia Pa’ toa la vida. Semi-
itinerant des del centre comercial
Mas Camarena al club social de la
urbanització.

12.30 h. “*Babo Royal“ Ganso i
companyia. En l’Albereda.
18 h. “L'home de llanda“ animació.
Jardins del club social Mes
Camarena.
22.30 h. ‘El gos de l'hortolà’ de la
companyia  Zorongo Teatre.
Auditori Municipal.

DIUMENGE 29 SETEMBRE
11.30 h. “El trenca-rècords“
d'Abraham Alzate. Plaza Verdún
urbanització Torre en Conill.
12.30 h. “Yeee haw!” de la
companyia La banda de l'altre. En
l’Albereda.
19 h. Concert homenatge a Celia
Mur amb la participació de Perico
Sanbeat i AGR nonet. Auditori
Municipal.
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PATRICIA GUZMÁN | Con
los ‘bous al carrer’ en el punto
de mira por la muerte de cinco
aficionados en los festejos tau-
rinos celebrados en lo que lle-
vamos de verano en munici-
pios de la Comunitat, el último
en la capital de Camp de Túria,
el Ayuntamiento de San Anto-
nio de Benagéber, convocará
un referéndum para que los ve-
cinos empadronados en el mu-
nicipio decidan si quieren que
se continúen celebrando feste-
jos taurinos durante las fiestas
mayores del pueblo o no .

La consulta ciudadana ha si-
do autorizada ya por la Delega-
ción de Gobierno y se celebra-
rá durante una sola jornada.
Los vecinos deberán depositar
su voto en las urnas, cuya ubi-
cación está todavía por deter-
minar, ya que no se habilitará
ningún mecanismo de partici-
pación telemática.

Desde el nuevo equipo de go-
bierno formado AISAB, PSOE
y Ciudadanos señalan que aun-

que la Constitución no obliga a
vincular la decisión final al re-
sultado, ha adquirido el com-
promiso firme de hacerlo si
hay una participación de al
menos de 500 vecinos. 

En cuanto al procedimiento,
tras el escrutinio se publicará
el resultado y se redactará el
acuerdo para ser aprobado por
el pleno municipal.

La celebración de una con-
sulta popular se aprobó por el
pleno del 28 de septiembre del
2017 a instancias de una pro-
puesta de EU -sin representa-
ción en el Ayuntamiento- para
suprimir los festejos taurinos
que recogieron el PSOE y AI-
SAB para transformarlo en un
referéndum con el voto favora-
ble de todos los grupos -AI-
SAB, PSOE y Guanyem- excep-
to del PP que votó en contra.

El acuerdo adoptado declaró
a San Antonio de Benagéber
como “ciudad amiga de los ani-
males y respetuosa con sus de-
rechos” y contemplaba “impul-

sar una consulta popular del
parecer del pueblo de San An-
tonio como una localidad libre
del maltrato animal, contraria
a los festejos taurinos y a todos
aquellos espectáculos que ejer-
zan  cualquier tipo de violencia
contra los animales que les
puedan ocasionar estados de
ansiedad, por maltrato, sufri-
miento o cualquier daño físico
o psicológico”.

La celebración de esta con-
sulta aprobada hace ahora dos
años estaba prevista para este
mes de septiembre, sin embar-
go la presentación el pasado 28
de agosto de un escrito por
parte de la Federación de Bous
al Carrer de la Comunitat Va-
lenciana en la que advierte que
tomará medidas judiciales en
caso de no autorizar cualquier
acto relacionado con la tauro-
maquia ha obligado al Ayunta-
miento a dar cuenta al secreta-
rio para que resuelva la
alegación antes de convocar el
referéndum.

David Lara se ha embarcado
ya en otro nuevo reto después
de completar prácticamente en
solitario este verano 10 marato-
nes en 10 días por distintos mu-
nicipios y parajes de Camp de
Túria para visibilizar el Alzhei-
mer y a todos aquellos que pa-
decen esta enfermedad. La nue-
va hazaña que se ha marcado
como meta el entrenador perso-
nal de San Antonio de Benagé-
ber es correr 50 kilómetros por
la comarca con salida y llegada
en su pueblo.

La cita será el próximo 21 de
septiembre, coincidiendo con la
celebración del Día Mundial
Contra el Alzheimer. Esa jorna-
da, Lara se calzará de nuevo las
zapatillas para completar algo

más de una maratón “por todas
aquellas personas que luchan
cada día contra esta enferme-
dad” y en especial por una de
ellas, Ana del Alto Gómez, de 44
años, que mantiene una lucha
contrarreloj desde que muy jo-
ven le fue diagnosticado Alzhei-
mer genético. Ahora apenas en-
cuentra las palabras y no puede
valerse por sí misma, pero su
mayor preocupación y la de su
marido son sus hijos, que tienen
un 50% de posibilidades de de-
sarrollar la enfermedad.

El objetivo de este vecino de
San Antonio, que entrena a un
grupo de corredores de la locali-
dad aficionados al running, es
ayudar dando visibilidad de la
forma que puede hacerlo.

DOMINGO 15 SEPTIEMBRE
11.30 h. Ecotukada. Fabricación de instru-
mentos musicales con material reciclado.
Parque de San Vicente. 

VIERNES 27 SEPTIEMBRE Y 4 OCTUBRE
19 h. Taller de robótica. De 12 a 15 años.
Casa de la juventud. Inscripciones en el
Ayuntamiento del 16 al 23 septiembre. Pos-
teriormente grupos de 9 a 11 y de 5 a 8
años.

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE
11.30 h. Lore y los colores perdidos. Mario-
netas y música. Parque plaza de la Diputa-
ción.

DEL 1 OCTUBRE AL 17 DICIEMBRE
English Workshop. Casa de la juventud. A
partir de 16 años. Plazas limitadas.Inscrip-
ciones en el Ayuntamiento del 16 al 25 sep-
tiembre.

DEL 1 OCTUBRE AL 19 DICIEMBRE
Taller Estimomul@rte. A partir de 31 años.
Plazas limitadas. Inscripciones en el Ayun-
tamiento del 16 al 27 de septiembre.

DEL 2 OCTUBRE AL 27 NOVIEMBRE
Curso de nuevas tecnologías: informática
básica. A partir de 31 años. Plazas limita-
das. Casa de la juventud. Inscripciones del
16 al 26 de septiembre.
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PATRICIA GUZMÁN | 
Enrique Santafosta (AISAB)

empieza el curso político estre-
nando mayoría absoluta a la ca-
beza de un nuevo tripartito en el
que repite con el PSOE y suma
como socio a Ciudadanos. Re-
cién aterrizado de unas mini va-
caciones fuera de España, pre-
guntamos al alcalde de San
Antonio de Benagéber en la re-
formada plaza del Ayuntamien-
to sobre los toros, los nuevos
sueldos del equipo de Gobierno,
el agua y el segundo colegio.

¿Por qué se apuró tanto,
24 horas antes del pleno de
investidura, para firmar el
pacto tras el 26M?

Después de las elecciones ha-
blé con todos. Me senté con
Guanyem, con los que  tal y co-
mo habían actuado la pasada le-
gislatura no podíamos formar
gobierno, y con el PP, que no es-
taban por la labor. Por otra par-
te, el pacto con el PSOE había
funcionado bien. Mi primera
opción era Ciudadanos y PSOE
porque no era factible que estu-
vieran PSOE y PP juntos. Mi
única alternativa era Ciudada-
nos porque Vox no encaja con

nosotros. En el nuevo gobierno
hay buena sintonía, mucha ilu-
sión y ganas. Creo que es el pac-
to que veía todo el pueblo. No
había otra alternativa, pese a
que se intentó fraguar un pacto
entre Guanyem y el PP, que ne-
cesitaban al PSOE y a Ciudada-
nos con tal de que fuera investi-
do otro alcalde. Ese intento
estuvo y me consta.

¿Se sentó con Vox? 
Me reuní con su portavoz, no

para hacer pacto porque entien-
do que mi votante no quería que
me sentara con Vox.

Una de las primeras deci-
siones del tripartito ha sido
poner un sueldo a los seis
concejales -30.000 euros-,
al alcalde -35.000- y reba-
jar las dietas a la oposición. 

Entendemos que un trabajo
tiene que estar remunerado. Los
concejales del equipo de Go-
bierno tienen una responsabili-
dad y tienen unas retribuciones.
Hemos saneado el ayuntamien-
to, lo queremos llevar como una
empresa y hacer gestión. Qué
gerente de una empresa lo hace
gratis como plantean algunos
que me parece la demagogia

más absoluta. Creo que mi suel-
do no es una barbaridad. Está
muy por debajo de otros alcal-
des y de Cañizares que cobraba
47.4000 euros en 2009. Me he
puesto un sueldo porque estoy
muchas horas y con una dedica-
ción aportas a la Seguridad So-
cial y al desempleo.

¿Entiende las quejas de la
oposición? 

A los concejales de la oposi-
ción les dije que me pidieran
una dedicación. El de Vox ha pe-
dido 6.000 euros anuales que se
le concederán. Lo que ocurre es
que en Guanyem son funciona-
rios. No me parece bien que los
ciudadanos les paguemos dos
veces por las mismas horas: en
su trabajo que no hacen y aquí,
donde cobraban 350 euros por
pleno. Que pidan dedicación.

Los ‘bous al carrer’ son
objeto de debate un verano
más tras la muerte de cinco
personas, la última en Llí-
ria. Ahora va a convocar en
septiembre un referéndum
sobre toros, ‘sí’ o ‘no’.

Vamos a celebrar un reféren-
dum que quizás se retrase a oc-
tubre porque la Federación de
Bous al Carrer ha presentado un
escrito en tono amenazante.
Ellos dicen que es una ilegalidad
celebrar ese referéndum. Yo
tengo un permiso de la Delega-
ción de Gobierno para hacerlo,
pero aún así voy a solicitar con
el escrito de las peñas un infor-
me al secretario sobre si estoy
actuando correctamente y si es
así haré un referéndum y San
Antonio será como quieran sus
vecinos, como quiera la mayoría
de los vecinos, no como decida
yo. Puedo querer toros, pero a lo
mejor no es lo que quiere la ma-
yoría. Es un tema importante
que entraña una responsabili-
dad para los alcaldes que somos
los que firmamos la autoriza-
ción. Creo que constitucional-
mente nadie me puede obligar a
asumir una responsabilidad que
no quiera. 

En estas últimas fiestas
patronales ha habido toros,
quizás sean las últimas.

Este año le dije a la peña tau-
rina que de ninguna manera iba
a haber toro ‘embolao’. Les ad-
vertí que no iba a poner mi fir-
ma para autorizar los festejos si
había toro ‘embolao’ y no se ha
hecho. No me parece correcto. Y
si hubiera visto algún tipo de
maltrato a los animales, lo hu-
biera parado en ese momento.

¿En qué medida será vin-
culante el resultado de esa
consulta popular?

La última palabra la tiene el
gobierno local porque es una
competencia de alcaldía. Mi vo-
luntad es respetar lo que la gen-
te quiera, siempre y cuando la
participación sea representati-
va, a partir de 500 votantes. Voy
a respetar lo que mi pueblo me
diga. No se trata de que porque
vote el pueblo vaya a decirse que
no. Lo que tendremos es consi-
deración de lo que diga el pue-
blo. Si el pueblo dice que sí que
quiere un  pueblo con festejos
taurinos, pues los tendremos. 

Una de sus últimas deci-
siones antes de las eleccio-
nes fue cerrar todos los po-
zos y comprar el agua.

El expediente para sacar el
concurso del agua, junto con la
licitación de la piscina munici-
pal, está en marcha. Se sacará a
concesión para dos años como
mínimo hasta que la EMSHI
ejecute la conexión. A los afec-
tados por las expropiaciones ya
les ha llegado la carta y la nueva
presidenta me confirmó que la
obra sigue adelante. Los pozos
los cerré yo, a Cañizares se los
cerró Salud Pública. Nosotros
los reabrimos, pagamos las fac-
turas pendientes -700.000 eu-
ros- a la cooperativa de 2012 al
2015 y nos ahorramos 85.000
euros al año por un suministro
que no recibíamos. Lo que he-
mos hecho es dar una solución
definitiva y cuando se ejecute la
obra tendremos agua de calidad
suministrada por la EMSHI. 

Las reformas de las pla-
zas siempre son arriesga-
das. ¿Cómo valora el resul-
tado, aunque no aún falta
parte del mobiliario?

La plaza se abrió para las fies-
tas y ahora se terminará con los
cubos que se licitarán para uso
comercial y de restauración y se
colocarán los bancos y las som-
brillas. Ahora con los árboles, la
iluminación nocturna y la elimi-
nación de las plazas de aparca-
miento ha ganado mucho. Una
vez hecha todo el mundo está
encantado, aunque la gente con
el proyecto tuvo sus dudas. Aho-
ra tenemos una plaza grande,
luminosa y va a ser peatonal. 

Acaba de empezar el cur-
so escolar. ¿En qué punto
se encuentra el segundo co-
legio público?

Se ha retrasado porque una de
las 24 empresas que se presen-
taron al concurso puso una ale-
gación a los pliegos que se ha re-
suelto y se han presentado 31
empresas. En la próxima mesa
se adjudicará y luego se licitará
la obra por 6 millones de euros.

¿Por qué está parada la
zona comercial de la anti-
gua Arabesco?

El propietario del suelo ha so-
licitado la licencia de obra para
una superficie de alimentación
y se va a instalar un Mercadona
tras renunciar Family Cash.
También se va a abrir una nueva
residencia de mayores, un cole-
gio privado y un centro de for-
mación profesional. El pueblo
se está poniendo en valor, so-
mos por fin un pueblo vivo don-
de la gente no viene solo a dor-
mir.

El concejal de VOX me
ha solicitado una
dedicación parcial para
percibir 6.000 euros
brutos al año

”



El passat 25 d'agost es va celebrar la Caminata Popular Vilamarxant en Festes, organitzada pel Club
Atletisme Vilamarxant i l'Ajuntament. Els participants en la cita esportiva no competitiva van com-
pletar un recorregut de cinc quilòmetres amb eixida i arribada a la Replaça de la localitat.

REDACCIÓ | L'Ajuntament
de Vilamarxant ha obtingut
una subvenció per al projecte
d'instal·lació de dos punts de
càrrega per a cotxes elèctrics al
municipi.

L'IVACE de la Conselleria
d'Economia ha concedit al con-
sistori 12.430,40 euros per a
aquesta actuació que tindrà un
cost total de 15.538 euros. La
corporació municipal ha obtin-
gut la notificació d'aquesta
subvenció després de la resolu-
ció dictada el passat 1 d'agost.

Víctor Sanchis, regidor de
Desenvolupament Local, ha in-
dicat que el projecte per a la

instal·lació de dos punts de cà-
rrega per a cotxes elèctrics su-
posa “la modernització de la
nostra localitat cap a un futur
més sostenible”. Aquest pro-
jecte, ha afegit, “ajudarà a fo-

mentar la utilització de cotxes
elèctrics a la nostra localitat,
permetrà que els nostres veïns
puguen carregar els seus vehi-
cles de forma segura”, ha con-
clòs Sanchis.

Punt de recàrrega de cotxes elèctrics.

L’Ajuntament de Vilamarxant
ha creat un portal d’ocupació
per a ajudar els veïns a trobar
treball “d’una forma més ràpida
i senzilla”, dins “d’un ambiciós
projecte que s’anirà implemen-
tant durant el present any i que
ajudarà a aconseguir ocupació”.

El nou portal és una iniciativa
promoguda per l’Agència d’O-
cupació i Desenvolupament Lo-
cal i les Regidories de Promoció
Econòmica, Innovació i Comu-
nicació. “Sabem que les xarxes
socials s’han convertit en una

eina fonamental per a la cerca
d’ocupació i a Vilamarxant tre-
ballarem perquè els veïns pu-
guen aconseguir el seu objectiu
de forma ràpida”, va explicar el
regidor Xavier Jorge.

Per la seua banda, l’edil Víc-
tor Sanchis va posar l’accent en
la importància de donar respos-
ta a les necessitats de la pobla-
ció: “Des de l’Ajuntament de Vi-
lamarxant treballem perquè els
nostres veïns puguen entrar o
tornar al mercat laboral i tindre
un treball”.
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L'Associació de la Lluita con-
tra el Càncer de Vilamarxant ha
rebut 367 euros de les aporta-
cions realitzades pels partici-
pants en les paelles solidàries,
emmarcades en les festes patro-
nals. Cada participant ha donat
1,5 euros, que l'Ajuntament ha
entregat a l'Associació de la
Lluita contra el Càncer perquè
continue amb la seua  labor.

Durant el menjar celebrat en
el Centre de Convivència, María
Ángeles Pérez, presidenta de
l'Associació de la Lluita Contra
el Càncer de Vilamarxant, ha re-
but un xec amb el donatiu de
mans de María Elena Cortell,
regidora d'Educació, Benestar
Social, Polítiques d'Igualtat i
Sanitat, i de la regina de les fes-
tes, Jana Mora.
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El trinquet municipal Miguel Balaguer ‘Canya’ s’ha omplit de públic tras 11 mesos d’obres per a assis-
tir a la partida inaugural entre Puchol II i Monrabal front a Pere Roc i Félix amb treta d'honor de Paco
Cabanes ‘Genovés’ i l’asistencia de la vicepresidenta de la Diputació i el Director General d'Esports.

P. G. | L'Ajuntament de la
Pobla de Vallbona ha redoblat
l'actual servei de transport mu-
nicipal amb la posada en mar-
xa d'un segon autobús i dos lí-
nies al matí i a la vesprada des
de setembre.

L'objectiu de la mesura
adoptada per l'actual equip de
govern és contribuir a la millo-
ra de la vertebració de l’àmpli
terme municipal amb dues lí-
nies d'autobús que recorren els
diferents nuclis residencials di-
seminats i els acosten al nucli
urbà.

Amb el reforç posat en mar-
xa, els dos autobusos faran
dues rutes amb 25 parades ca-
dascuna i tindran com a inter-
canviador la Plaça de Vicent
Alba (l'Antiga Bàscula) que a
més servirà per a connectar
amb la Línia 145 que comuni-
ca el municipis de la comarca
de Camp de Túria amb Valèn-
cia.

La línia nord farà el recorre-

gut del nucli urbà, urbanitza-
cions de la zona nord i l'est del
municipi, mentres que la línia
dos (oest) tindrà l'itinerari per
la partida de la Rascanya i les
urbanitzacions de la zona sud
de la localitat.

Aquesta mesura suposarà la
reducció del temps d'espera en
cada línia al voltant d'una ho-
ra. A més, l'objectiu del servei
públic és facilitar l'accés a dife-
rents punts claus del municipi
com són l'Institut La Vereda,

l'estació de metro i el centre de
salut.

La Pobla de Vallbona pateix
una dispersió poblacional amb
nombrosos nuclis residencials
allunyats del nucli urbà fruit
d'un creixement urbanístic no
controlat durant dècades. El
servei d'autobús municipal vol
facilitar la mobilitat sostenible
i d'aquelles persones que no te-
nen vehicle propi i que l'ajun-
tament posa de manera gratuï-
ta per als veïns.

Vehicle de transport municipal de la Pobla.

DISSABTE 14 SETEMBRE
19 h. Proclamació de les Falle-
res  Majors de La Pobla de
Vallbona 2020. Saló d’actes del
Centre Social.

DIMARTS 17 SETEMBRE
17.30 h. Tertúlies literàries dia-
lògiques. Presentació TLD i Ta-
gore. Biblioteca Municipal.

18, 20, 25 i 27 SETEMBRE
17 h. Taller de Trencadís. Bai-

xos de la Llar del Jubilats. Ins-
cripcions a partir del 2 de se-
tembre al Centre Social

DIJOUS 19 SETEMBRE
18.30 h. Club de lectura. Biblio-
teca Municipal.

DISSABTE 21 SETEMBRE
18 h. Presentació de les Feste-
res de la Mare de Déu del Ro-
sari. Auditori de la Casa de la
Cultura.

21 h. Sopar Benèfic  per a
l’ONG Junts per Senegal. Pati
del museu de la Casa Gran.

DIUMENGE 22 SETEMBRE
De 8 a 14 h. Excursió de sen-
derisme. 12 km. dificultat mitja-
na. Des d’ Alcubles- la Concòr-
dia alta al Corral de Garrotes.
Inscripcions en la Biblioteca
Municipal.

DEL 27 SETEMBRE AL 
20 OCTUBRE
Exposició temàtica: Telegra-
mes d’Àfrica obra de Francesc
Crespo i Navarro. Inauguració
divendres 27 setembre a les
19.30 h. Sala d’exposicions de
la  Casa de la Cultura de La Po-
bla de Vallbona.

DIVENDRES 27 SETEMBRE
21.30 h. Café teatre ‘Riures en
valencià’ amb Carol Tomás i
Maria Juan. Museu etnològic
La Casa Gran.

DISSABTE 28 SETEMBRE
De 8.30 a 14 h. Passejada cul-
tural a la Casa-museu Benlliure
i al Museu Faller. 
19 h. Intercanvi de Corals. Au-
ditori Casa Cultura.

DIUMENGE 29 SETEMBRE
19 h. Pregó de les festes del
Rosari i del acte del 9 d’Octu-
bre. Balcó de l’ajuntament.

La Pobla invertirà 187.000
euros del Pla d'Inversions Fi-
nancerament Sostenibles de la
Diputació i del pla provincial de
Camis i Vials en la millora de
l'asfaltatge dels carrers més de-
teriorats  i aquells que acumu-
len més queixes del nucli urbà i

les urbanitzacions. Axí es farà la
pavimentació amb formigó del
carrer Alfahuir en la urbanitza-
ció Maquiva i carrers de les ur-
banitzacions Rascanya, Iale, El
Cerrao, La Sima, Mas de Tous,
Maravisa i Sant Martín i dife-
rents carrers del nucli urbà.

Els col·legis públics han rebut
una inversió de 175.000 euros
en millora de les instal·lacion. A
Mas de Tous es dedicarà 87.000
euros a una zona de jocs. A
aquesta inversió s'hi afegeixen
15.000 euros de fons munici-
pals per a reparar danys de les
pluges, una aula d'idiomes, la
reparació del mur del gimnàs,
panys, portes i finestres i la ca-
lefacció.

L'escola municipal Jaume I,
ha rebut una inversió de 38.000
euros per a adaptar un bany, co-

brir amb ombratje el pati i la
instal·lació de tanques.

El col·legi Lluis Vives veurà
millorades les instal·lacions
amb 18.000 euros per a la repa-
ració dels danys per les pluges i
problemes de filtracions, repo-
sició d'un aire condicionat, re-
paració de portes i finestres i el
condicionament de les pistes es-
portives i El Campés disposarà
de 16.500 euros per a instal·lar
pantalles led, càmeres de segu-
retat i reparar els danys ocasio-
nats per les pluges.

El mon faller ha celebrat al
museu etnològic de la casa Gran
l'acte d'acomiadament de Bea
Gallart i Sanfélix, Fallera Major
2019, i Noa Roch i González,
Fallera Major infantil, de la Po-
bla de Vallbona. Aquest ha sigut
també l'últim acte públic de
Fran Esteban (Compromís)

com a regidor de Falles que pas-
sa el testimoni al nou edil de l'e-
quip de govern Jaime Ruix
(Contigo).

El proper  14  de setembre tin-
drà lloc l'acte de proclamació de
les noves falleres majors de la
Pobla de Vallbona per a 2020,
Noelia Soler i Irene Yusà.



Riba-roja va viure la passió del ciclisme amb la primera etapa de la Volta a la Província de València
que va reunir els millors corredors del rànquing nacional en una etapa de 130 quilòmetres entre Va-
lència i el municipi de Camp de Túria. Felipe Orts (Mútua Llevant) es va imposar en la línia de meta.

Les excavacions al jaciment
València la Vella han revelat
més detalls sobre les civilitza-
cions que van viure sobre les
cinc hectàrees. Una sala noble,
objectes ceràmics d'origen mu-
sulmà i cristià o una nova torre
de la muralla que envoltava la
ciutat visigoda són algunes de
les troballes del Curs pràctic
d'arqueologia.

Estudiants d'Espanya, Itàlia i
Portugal coordinats per Josep
Maria Macias, Albert Ribera i
Miquel Roselló, han indagat so-

bre les restes de la ciutat que
s'amaga sota la partida i que
permeten certificar la impor-
tància que va tindre en l'època
visigoda. La troballa d'una sala
de 50 m2 en l'acròpoli que co-
rona la ciutat avala les teories
sobre la ubicació estratègica de
València la Vella fins a compe-
tir amb la capital. Els treballs
han tret a la llum atuells, mone-
des d’època visigoda i una està-
tua de bronze en forma de bou i
que avalen l'existència de civi-
litzacions abans dels romans.

L'Ajuntament contractarà a
través dels programes Empuju i
Emcuju 21 aturats menors de
30 anys per a cubrir 9 places de
conserge; 3 de tècnic d'Educa-
ció Infantil, 2 de tècnic Superior
en Administració i Finances, 5
de tècnic en Gestió Administra-
tiva, 1 de Relacions Laborals i 1

plaça de tècnic de Medi Am-
bient.Per a optar a aquestes pla-
ces, hauran d'estar empadro-
nats a Riba-roja i inscrits com a
demandant d'ocupació en Labo-
ra i el Programa de Garantia Ju-
venil, disposar de les titulacions
requerides i haver finalitzat els
estudis en els últims 5 anys.
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REDACCIÓ | 2.030 nuevos
árboles. Es la respuesta de Ri-
ba-roja de Túria a los incen-
dios que azotan el Amazonas.
El alcalde Robert Raga ha
anunciado que a lo largo de la
nueva legislatura se plantarán
ejemplares de carrasca o enci-
na, roble valenciano, pino pi-
ñonero y pino carrasco, que
puede absorber cerca de 50 to-
neladas de CO2 en un año. “Se
nos exige a los líderes políticos
dar respuesta a lo que está ocu-
rriendo en nuestro planeta, y
no solo depende de los jefes de
estado, sino también de alcal-
des que aportamos nuestro
grano de arena en la defensa y
preservación de nuestro entor-
no natural” ha afirmado el so-
cialista.

Los técnicos del programa
municipal EcoRiba supervisa-
rán la plantación de estas espe-
cies en  las zonas menos pobla-
das y en espacios que carezcan
de árboles para ayudar a la eli-
minación de CO2.  

El consistorio ya anunció el
pasado mes de junio, dentro de

las acciones de ECoRiba, la
plantación de 1.000 árboles,
durante los próximos cuatro
años. No obstante, los últimos
acontecimientos en el Amazo-
nas, donde en lo que va de año
se ha detectado más de 76.620
incendios focos que están re-
duciendo a cenizas extensos te-
rritorios de las selvas tropica-
les de Brasil ha hecho plantear
un mayor esfuerzo. 

Los incendios en el Amazo-
nas es, según el alcalde de la lo-
calidad de Camp de Túria,

“una tragedia que nos afecta a
todos y no podemos quedarnos
impasible ante ello. Sólo tene-
mos un planeta que comparti-
mos y es nuestro deber mos-
trar ejemplo y sumar”. 

El primer edil socialista, co-
mo presidente de la Asociación
de Municipios Vinculados al
Túria, ha animado a los res-
ponsables políticos de las loca-
lidades que integran este co-
lectivo a sumarse a esta
iniciativa con iniciativas simi-
lares en sus términos.

Termino municipal de Riba-roja de Túria.

HASTA EL 15 SEPTIEMBRE
VIII Jornadas Gastronómicas
‘Del Túria al Plat’. En restau-
rantes adheridos de la locali-
dad Menú elaborados con
productos locales.

VIERNES 20 SEPTIEMBRE
18.30 horas. Campaña Lle-
gim’19. 

Club de lectura: 'La niña del
faro', de Jeanette Winterson.
Biblioteca II Cervantes.

VIERNES 18 OCTUBRE
20.30 horas. Teatro  'La luz
oscura' de Rafaél Álvarez El
Brujo. Auditorio Municipal de
Riba-roja de Túria.

SÁBADO 26 OCTUBRE
19 horas. Circo 'Yolo' de la
compañia Luis Escobedo.
Auditorio Municipal de Riba-
roja de Túria.

El Ayuntamiento de Riba-roja
de Túria ha establecido un pro-
tocolo de actuación para hacer
frente al episodio de lluvias
anunciado por  la Agencia de
Estatal de Meteorología (AE-
MET). El fenómeno DANA que
está afectando a la Comunitat
Valenciana desde el pasado 11
de septiembre, está dejando im-
portantes cantidades de lluvia,
de manera persistente, extensa,
localmente fuerte y puntual-
mente torrencial, acompañada
de fuerte viento de levante a lo
largo de la semana. 

Una de las zonas en las que se
centrará principalmente la
atención será el polígono indus-
trial El Oliveral, donde la Poli-

cía Local ha prohibido estacio-
nar en las zonas  inundables.

El consistorio ha anunciado
también que cerrará todos los
partes públicos del municipio
así como el Cementerio Munici-
pal y se extremará la vigilancia
en las zonas de paso de barran-
cos como El Pozalet, la Rambla
de poyo, el barranco de Porxi-
nos o la Pedrera.

El alcalde de Riba-roja, Ro-
bert Raga, se ha reunido con los
responsables políticos y técni-
cos de las áreas implicadas pa-
ra coordinar las acciones con el
fin de minimizar el impacto de
las fuertes lluvias y poder afron-
tar con garantías cualquier
emergencia que pueda surgir.



#10anysInfoTúria

La volta de les vacances no és si-
nònim de fi de festa. Mentre uns
pobles han posat ja el fermall final
a les seues festes patronals que
han inundat els carrers de música,
foc, processons i festejos taurins
per a tornar a la rutina amb l'arri-
bada del mes de setembre, altres
poblacions estan immerses en ple-
nes celebracions com Riba-roja de
Túria, Nàquera i Benaguasil o
arranquen els actes festius aquest
mes, com és el cas de la capital de
Camp de Túria.

El color i l'olor a les festes a la
comarca l'han posat els Alfàbegues
de Bétera en les quals es van des-
plegar 15 tones de confeti al pas de
les plantes gegants.

Els actes festius s'han anat suc-
ceint en un mes d'agost en el qual
els veïns i els nombrosos visitants
han pogut compartir als carrers
jornades festives interminables, en
les quals també hi ha hagut temps
per a les competicions esportives
com la travessia nadant a l'embas-
sament de Loriguilla.

Però per als que vulguen apurar
l'estiu encara queden cites a Bena-
guasil fins al 22 de setembre i a
Nàquera que viurà els seus dies
grans de l'1 al 4 d'octubre.

La població de Llíria obrirà les
festes de San Miguel el dia 15 i es
prolongaran fins a la primera set-
mana d'octubre, mentre que Riba-
roja viu amb intensitat les festes
del Crist dels Afligits que van co-
mençar el 24 d'agost amb el pregó
de festes de Moros i Cristians, van
continuar amb la festa del Dux i el
mercat visigot i acabaran el 16 de
setembre.
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La Policia Local ha trobat el
cadàver en avançat estat de des-
composició d'un home de 66
anys a l'interior del seu habitat-
ge situat al carrer Joan Marto-
rell de Llíria.

L'alerta la va donar el passat
3 de setembre un dels fills que

va trucar al 112 en no poder ac-
cedir a l'habitatge del seu pare
que vivia sol i percebre la mala
olor que procedia de l'interior.
Els bombers hagueren d'accedir
des de la terrassa al pis on es
trobava el cos que no presenta-
va signes de violència.
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Un vigilant de seguretat de 40
anys que treballava en un camp
de cànem en el barranc del Fo-
rat va perdre la vida en ser atro-
pellat per un vehicle que inten-
tava robar en la plantació en la
qual treballava la víctima. Els
investigadors treballen per a es-
clarir la possibilitat que el con-

ductor es donara a la fugida des-
prés d'atropellar l'home, que va
quedar atrapat sota el vehicle,
després que aquest el sorpren-
guera intentant portar-se les
plantes que s'utilitzen en la in-
dústria per a aplicacions medi-
cinals i cosmètiques, tèxtil o
biocombustible.

Els alumnes de l'institut de
Laurona de Llíria han iniciat les
classes el 9 de setembre a pesar
que les obres de millora no es-
tan concloses. Aquesta circums-
tància va ser comunicada a la
Conselleria d'Educació i es va
decidir després d'una reunió co-
mençar el curs en la data pre-
vista. Segons van apuntar fonts
municipals “queden remats per
finalitzar que es compatibilitza-
ran amb l'inici del curs”.

Les obres en els instituts Lau-
rona i Camp de Túria i en el
col·legi San Miguel, on s'han re-

format els banys, clavegueram,
cuina i zona d'ombra, formen
part del Edificant.

Per al regidor d'Infraestructu-
res Educatives, Paco García, la
inversió de 450.000 euros que
s'està acabant de materialitzar
“ha sigut molt important per a
adequar uns centres que porta-
ven molts anys sense una actua-
ció d'aquest calat, sobretot el
col·legi amb un menjador que
dóna cobertura a 600 comen-
sals i l'IES Camp de Túria”, que
alberga de vesprada també l'Es-
cola Oficial d'Idiomes.

L'Ajuntament de Llíria con-
tractarà durant un període d'un
any un total 24 joves desocupats
menors de 30 anys a través dels
programes Empuju i Emcuju,
subvencionats per Labora amb
més de 380.000 euros.

Per a aspirar a ocupar una de
les 24 noves places d'ocupació
convocades per l'Ajuntament de
Llíria és necessari estar inscrit
en Labora i en el Sistema de Ga-
rantia Juvenil abans del 3 de se-
tembre.

P. G. | Los ‘bous al carrer’ se
han cobrado cinco vidas en la
Comunitat Valenciana en lo
que llevamos de verano. La úl-
tima la de José Vicente Adrián
Ferrando, un vecino de Llíria
de 69 años, que murió en el
hospital comarcal horas des-
pués de ser embestido por una
vaca de la ganadería de Ger-
mán Vidal en la calle Vicente
Portolés durante los festejos
taurinos de las fiestas el Remei
que se celebraban durante la
tarde del 3 de septiembre. 

El hombre, que se encontra-
ba delante de la barrera fue
embestido por el animal sin
darle tiempo para reaccionar,
tal y como se ve en las imáge-
nes grabadas por aficionados.

La estremecedora escena fue
presenciada por los participan-
tes que se encontraban en la
misma barrera, pero que sí
consiguieron subir cuando se
acercaba la vaca, y por nume-
rosos vecinos que se habían

asomado a los balcones para
seguir el festejo taurino.

Tras la cogida, la víctima, un
hombre soltero y sin hijos que
trabajaba en el campo, fue
trasladada en ambulancia al
hospital, donde falleció debido
a las graves lesiones que le pro-
vocó el animal que le asestó
tres cornadas.

Los actos taurinos previstos
en la capital del Camp de Túria
para esa misma noche, en con-

creto el toro ‘embolao’, fueron
suspendidos y desde el Ayun-
tamiento de Llíria, la Cofradía
del Remei y la Peña BAC trans-
mitieron a través de un comu-
nicado a los familiares y ami-
gos de José Vicente su pésame.
Asimismo, los responsables de
estos festejos recordaron a los
participantes en este tipo de
actos la importancia de cum-
plir las recomendaciones de los
propios organizadores.

Sonia Cervera, de la Falla Alpelic, i Irene González, de la comissió Pla de l’Arc, prendran oficialmen-
tal mes de novembre, el relleu de Marta Torres i Edurne Romero com fallera major i fallera major in-
fantil de Llíria per a 2020, respectivament, després de no haver-se presentat altres candidatures. 

Momento de la cogida mortal en el festejo taurino.



El Ayuntamiento de Llíria ha
organizado un programa de ac-
tividades para conmemorar la
Semana Europea de la Movili-
dad con el objetivo de concien-
ciar a la población sobre la im-
portancia de apostar por una
movilidad más sostenible para
cuidar el medioambiente.

El concejal delegado de Movi-
lidad Sostenible, Paco García La-
torre, ha destacado la importan-
cia de fomentar el uso de medios
de transporte alternativos y me-
nos contaminantes que favorez-
can la protección del planeta.

En este sentido y bajo el lema
“¡Camina con nosotr@s! Cami-
nar y pedalear de forma segura”
se trata de realizar una campa-
ña de sensibilización a la ciuda-
danía de Llíria sobre las venta-
jas y beneficios de utilizar
vehículos más sostenibles y res-
petuosos con nuestro entorno,
así como de utilizar otros me-
dios de transporte menos conta-
minante”.

La Semana de la Movilidad
dará comienzo el lunes 16 de
septiembre y durante toda la se-
mana se realizarán charlas edu-
cativas sobre Seguridad y Movi-
lidad Urbana por parte de los
agentes de la Policía Local de
Llíria en los colegios de Prima-

ria de la localidad. De esta for-
ma los menores podrán conocer
las ventajas de utilizar medios
de transporte más respetuosos
con el medio ambiente.

Las actividades seguirán el
miércoles 18 de septiembre, con
la celebración del ‘Día de la bici’
que organiza la Concejalía de
Deportes y en colaboración con
la Peña Ciclista Pedal de Llíria.
Los participantes podrán com-
pletar el tradicional paseo en bi-
cicleta desde la Plaza Mayor de

Llíria hasta a el Parque de San
Vicente de la localidad.

El viernes 20 de septiembre,
para fomentar el ‘Día sin co-
ches’, el servicio municipal de
autobús urbano será gratuito
para los vecinos y vecinas de Llí-
ria, contando con la colabora-
ción de la empresa concesiona-
ria del servicio Edetania Bus.
Con esta medida de gratuidad
del servicio se pretende favore-
cer que los ciudadanos puedan
dejar aparcados sus vehículos a

lo largo de la jornada y sumarse
a la iniciativa.

En esta línea, según ha mani-
festado Paco García, desde la
concejalía de Movilidad Soste-
nible se está preparando la cre-
ación de un ‘Foro de Movilidad’
local con el objetivo de poder
participación a los vecinos de
Llíria y abordar las necesidades
que tiene el municipio, así como
fomentar hábitos saludables de
desplazamientos por la ciudad y
un mayor uso de la bicicleta.
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El concejal de
Movilidad Sostenible,
Paco García, ha
anunciado la creación
de un ‘foro de
movilidad’ local
”

SEPTIEMBRE
20    

CELEBRACIÓN DEL ‘DIA SIN
COCHES’ EN EL QUE SERVICIO
MUNICIPAL DE AUTOBÚS
URBANO SERÁ GRATUITO
PARA LOS VECINOS Y VECINAS
DE LLÍRIA, CONTANDO CON LA
COLABORACIÓN DE LA
EMPRESA DEL SERVICIO DE
TRANPORTE EDETANIA BUS

DÍA SIN COCHES

SEPTIEMBRE
18    

CELEBRACIÓN DEL “DIA DE LA
BICI” ORGANIZADO POR LA
CONCEJALÍA DE DEPORTES Y
EN COLABORACIÓN CON LA
PEÑA CICLISTA PEDAL DE
LLÍRIA, CON EL TRADICIONAL
PASEO EN BICI DESDE LA
PLAZA MAYOR HASTA A EL
PARQUE DE SAN VICENTE DE
LLÍRIA

DÍA DE LA BICI

SEPTIEMBRE
16    

DURANTE TODA LA SEMANA
SE REALIZARÁN CHARLAS
EDUCATIVAS SOBRE
SEGURIDAD Y MOVILIDAD
URBANA POR PARTE DE LOS
AGENTES DE LA LA POLICÍA
LOCAL EN LOS COLEGIOS DE
PRIMARIA DE LLÍRIA

SEGURIDAD Y
MOVILIDAD URBANA



#10anysInfoTúria

DIJOUS  12  DE SETEMBRE
19.00 h. Presentació del “Llibre de la Fira
i Festes de Sant Miquel 2019” i concert
inaugural de les festes. Lloc: Monestir de
Sant Miquel.

DIUMENGE 15 DE SETEMBRE
19.00 h. IV CARRERA i MARXA SOLIDÀ-
RIA LLÍRIA CONTRA EL CÀNCER. RUN-
CÀNCER. 
Llíria Contra el Càncer. El circuit RunCàn-
cer 2019 arriba un any més a Llíria amb
una prova que inclou carrera i marxa no
competitiva de 5 quilòmetres. Eixida:  des
de plaça Major. Les inscripcions de la mar-
xa es podran realitzar en la zona d’eixida
fins a 30 minuts abans de l’inici de la pro-
va i les de la carrera també a la web.

DIMECRES 18 DE SETEMBRE
16.00 h. “XXVIII Passejada amb bici” pel
voltants de Llíria. Eixida: des de la plaça
Major. A l'arribada al parc de Sant Vicent
es repartirà berenar i beguda entre els par-
ticipants. Inscripcions al pavelló Pla de
l’Arc. Organitza: Regidoria d’Esports.
19.00 h. Inauguració de l'Exposició: «Llíria
(1900-1939) a través dels ulls de José Du-
rán». Lloc: Sala d'Exposicions de Ca la Vi-
la. Presentació i conferència de l'exposi-
ció: «Llíria (1900-1939) a través dels ulls
de José Durán» a càrrec dels historiadors
Carles Asensi Torres, Francesc Rozalén
Igual i Susana Vicent Colonques, comis-
saris de l’exposició. A continuació, acte de
donació a l'Ajuntament de Llíria de nova
documentació de José Durán, amb la par-
ticipació de Marina Durán Bort i Marina Cli-
ment Durán. Horari de visita: Del 19 al 30
de setembre, de 19.00 a 21.00 hores. Diu-
menges i festius: d'11.30 a 13.30 i de
19.00 a 21.00 h.

DIVENDRES 20 DE SETEMBRE
23.00 h. Macro discomòbil. Vine i gaudix
de LA NIT MÉS JOVE de les Festes de
Sant Miquel en la macro discomòbil que
hem preparat... balls, rialles i diversió amb
els teus amics i amigues, la millor música
i moltes més sorpreses. No t’ho pots per-
dre!!! Lloc: Exterior del Pavelló Pla de
l’Arc. Organitza: Regidoria de Joventut.

DISSABTE 21 DE SETEMBRE 
9.00 h. “XVII Passejada amb carro” per als
xiquets pels camins del nostre terme. Pla-
ces limitades per ordre d'inscripció a l'A-
juntament, Departament de Cultura, Edu-
cació i Festes (plaça Major, 11, pta. 2) des
de l'inici de les festes, en horari de 10.00 h.
a 13.30 h. Eixida: Plaça Major.

10.30 h. Campionat de Petanca a les pis-
tes de Petanca del Centre Cívic El Prat.
Inscripcions: Jorge Gallego (Tel.
679921540). Organitza: Otoñales en Pri-
mavera II (Escola de Petanca i Birles).
18.30 h. V Memorial Silvestre d’Edeta. Re-
cordarem en este acte l’escultor de Llíria
en el quint aniversari de la seua mort.
LLoc: Museu Silvestre d’Edeta.
19.00 H. Concert de l’Orquestra de Plectre
“El Micalet” de Llíira. Lloc: Església de la
Sang. 
21.45 h. Cercavila de les bandes des dels
respectius locals socials fins a la plaça Ma-
jor.

22.30 h. CONCERT DE LES BANDES a la
plaça Major. Homenatge i entrega de la
Medalla de la Ciutat a les societats musi-
cals Unió Musical de Llíria i Ateneu Musi-
cal i d’Ensenyament Banda Primitiva de
Llíria. Amb este festival especial, es vol
mostrar també al món la importància de
les nostres bandes, planter de nombrosos
músics, en este any que Llíria és candida-
ta a Ciutat Creativa de la UNESCO en la
modalitat de música. 

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
13.00 h. Cercavila de les autoritats acom-
panyades per les falleres majors de Llíria i
les seues respectives corts d’honor, les
FFMM de les comissions falleres, la Ban-
da Sinfónica Unió Musical de Llíria i pre-
cedits per un grup de dolçaina i tabal.
14.00 h. Atronadora mascletà a la plaça
Major.
19.00 h. Concert de l’Agrupació Musical
Edetana “Vicente Giménez”. Lloc: Esglé-
sia de la Sang.
22.00 h. Nit dels Majors. La jornada dedi-
cada a las persones majors de Llíria ens
oferirà un extraordinari espectacle amb les
actuacions de PACO CALONGE (humor),
JAMES GARIBO (màgia), BLANCA VILLA
(copla), ÁLEX I ESTHER (ballet), i VI-
CENTE SEGUÍ (cançó melòdica). Lloc:
Plaça Major.  Patrocina: Regidoria de Be-
nestar Social.

DILLUNS 23 DE SETEMBRE
18.00 h. Teatre Infantil “Oníricus”. Dos su-
rrealistes mossos de circ se topen amb el
desnonament del circ italià per al que tre-
ballen. I si són ells els qui decideixen as-
sumir el paper principal? Lloc: Plaça Major

DIMARTS 24 DE SETEMBRE
18.00 h. Lliurament del premis del V Cer-
tamen de relats curts en castellà i valencià
Pasqual Enguídanos-George H. White.
Organitza: Xarxa de Biblioteques. Lloc: Ca
la Vila.

DIMECRES 25 DE SETEMBRE
18.00 h. Fases prèvies del XVI Obert Fes-
tes de Sant Miquel de Billar a tres bandes,
modalitat per equips. Lloc: en la seu del
Club de Billar. Organitza: Club Billar Llíria. 

DIJOUS 26 DE SETEMBRE
18.00 h. Fases prèvies del XVI Obert Fes-
tes de Sant Miquel de Billar a tres bandes,
modalitat per equips. Lloc: en la seu del
Club de Billar. Organitza: Club Billar Llíria. 
19.00 h. Concert de la Banda Musical UDP
Llíria-Camp de Túria-Serranos. Lloc: Tea-
tre de la Llar del Jubilat. Interpretarà el pro-
grama següent:
22.00 h. Nit de teatre. Representació de
l’obra teatral “Los madrileños y sus apelli-
dos” de José Boto amb direcció de Carles
Castillo.  Escrita, dirigida i pensada per a
arrancar centenars de riallades, amb un

ritme frenètic de comèdia i on passen mol-
tes coses en molt poc de temps. Lloc: Te-
atre de la Unió Musical. Espectacle a be-
nefici de projectes d’investigació sobre la
malaltia de l’Alzhèimer.Donatiu: 5 euros.
Les entrades es posaran a la venda a Ca
la Vila.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
Del 27 de setembre al 6 d’octubre. 
Torneig de la Raqueta “Jorge Gorris”, en
les modalitats esportives de tennis, pàdel
i frontennis. Totes les categories.  Organit-
za: Club de Tennis Llíria. Inscripcions:club-
detenislliria@gmail.com fins al dia 23 de
setembre. Caldrà comunicar al moment de
la inscripció la disponibilitat horària.
17.00 h. Fases finals del XVI Obert Festes
de Sant Miquel de Billar a tres bandes,
modalitat per equips. Lloc: en la seu del
Club de Billar. Organitza: Club Billar Llíria. 

19.30 h. Concert del Cor de la Generalitat
Valenciana, amb un programa a capella
sota el títol “Música valenciana amb el
Cor” amb obres del Cançoner de Gandia i
del Duc de Calàbria, Ginés Pérez, Juan
Bautista Comes, Matilde Salvador, Mª Te-
resa Oller etc... Lloc: Església de la Sang.
22.30 h. Extraordinari ESPECTACLE MU-
SICAL. Actuació dels grups “SON CUA-
TRO DÍAS”, “THE BLISTERS” i “OCHEN-
TA Y ROCK”, com a tribut a la música de
“EL ÚLTIMO DE LA FILA”, “THE BEA-
TLES” y la música dels 80’s . Lloc: Plaça
Major.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE
12.00 h. Al Reial Monestir de Sant Miquel:
Eucaristia de la Germandat Sacerdotal
Edetana.  
17.30 h Presentació del quadre de Sant
Miquel, portada del llibre de festes, de l’ar-
tista Fina García. Lloc: Monestir de Sant
Miquel.
18.30 h. Solemne baixada de la imatge de
Sant Miquel des del Reial Monestir fins a
la parròquia de l'Assumpció, acompanya-
da per la Banda Simfònica Unió Musical
de Llíria. Al moment de l'eixida de l'arcàn-
gel del Reial Monestir el “Club de Colum-
bicultura Gran Edeta Llíria” farà una solta
de coloms. A l'altura de la seu de l'Or-
questra de Plectre “El Micalet” es trobaran
les imatges de Sant Miquel i de sant Vi-
cent, i l'agrupació oferirà als sants una ac-
tuació musical. A continuació, se celebra-
rà l'eucaristia i es farà el Pregó de les
Festes.

23.00 h. En un esdeveniment únic, gran
concert de Bajoqueta Rock amb la Banda
Simfònica Unió Musical de Llíria. Lloc: Pla-
ça Major. 

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE
12.00 h. Celebració de la solemne euca-
ristia a l'església de l'Assumpció.
13.30 h. Cercavila de les autoritats acom-
panyades per les falleres majors de Llíria i
les seues respectives corts d’honor, les

FFMM de les comissions falleres, la Ban-
da Primitiva de Llíria, la Clarinera Major i la
seua Cort d’Honor i precedits pel Grup de
Danses “El Tossal” de Llíria.
14.30 h. Grandiosa i ensordidora mascle-
tà a la plaça Major. 
19.30 h. Solemne processó interparroquial
en honor de l'arcàngel sant Miquel, amb
l'acompanyament de la Banda Juvenil
Unió Musical de Llíria a la imatge de sant
Vicent Ferrer i de la Banda Primitiva a la
imatge de sant Miquel.
22.30 h. COMMEMORACIÓ DEL CENTE-
NARI DE LA DECLARACIÓ DE L’ESGLÉ-
SIA DE LA SANG COM A MONUMENT
NACIONAL (1919-2019): Actuació del
Grup de Danses i Rondalla “El Tossal”.
Lloc: Plaça del trinquet Vell (Explanada del
MALL). Lectura solemne de la Declaració
de La Sang com a Monument Nacional
(amb la col·laboració de Turisme Llíria) i
concert de Música Antiga a càrrec de JO-
TA MARTÍNEZ ENSEMBLE, amb la rèpli-
ca dels instruments del seu teginat mudè-
jar. Lloc: Església de la Sang.

DILLUNS 30 DE SETEMBRE
19.00 h. Pujada de la imatge de sant Mi-
quel des de la parròquia de l’Assumpció
fins al Reial Monestir. Eucaristia pels di-
funts de la Germandat de Sant Miquel.

DISSABTE 5 I DIUMENGE 6 D’OCTU-
BRE
10.00 h. Tir i arrossegament. Lloc: Al cos-
tat del camp municipal del Canó. Organit-
za: Penya Arre.

DIMECRES 9 D’OCTUBRE
12.00 h. Acte Institucional Commemoratiu
de la festivitat del 9 d’Octubre i lliurament
del Premi Jaume I de la Vila de Llíria. Lloc:
Conservatori de Música.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE
10.00 h. Celebració del IV Concurs de pin-
tura ràpida a l’aire lliure “Pintor Josep Ma-
naut” Llíria 2019. Lloc: Plaça Major.
18.00 h. Lliurament del Premi del Concurs
de pintura ràpida i inauguració de l’exposi-
ció d’obres del pintor José Manaut com a
deixeble de Pintor Sorolla.Seminari al vol-
tant de la figura de Manaut. Lloc: Ca la Vi-
la.
19.30 h. Concert de l’ORQUESTRA FIL-
HARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA . Lloc: Teatre de la Unió Musi-
cal.
22.00 h. Celebració del Mig Any Faller.
Lloc: Exteriors del Pavelló Pla de l’Arc.

DISSABTE 26 D’OCTUBRE
22.00 h. Concert de clausura del Cicle “A
Tres Bandes” amb la participació de la
Unió Musical de Llíria, l’Artística de Bun-
yol i l’Ateneu Musical. de Cullera. Lloc: Te-
atre Unió Musical.

programació de
les festes de sant
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REDACCIÓ | L'alcalde de Llí-
ria, Manolo Civera, ha presentat
la programació de la Fira i Fes-
tes de Sant Miquel 2019 en el
Monestir de San Miquel de Llí-
ria al costat del president de la
Germanor de San Miguel, Ama-
deo Civera. Entre els actes ha
destacat el Concert de les Ban-
des que se celebrarà el 21 de se-
tembre: “volem convertir el

Concert de les Bandes en un
gran projector al món de la tra-
dició musical de Llíria, com a
candidata a Ciutat Creativa de la
Unesco”.  

El primer edil ha recordat que
“no podríem entendre la pro-
gramació de les nostres celebra-
cions patronals sense els con-
certs de les nostres agrupacions
musicals, entre els quals el fes-

tival conjunt que ens ofereixen
la Unió Musical i la Primitiva es-
cenifica un dels moments més
importants d'aquests dies”.
“Aquest gran patrimoni musical
-va afegir- constitueix una dels
senyals d'identitat de Llíria. I
amb aquest bagatge cultural, es-
perem ser reconeguts com a
Ciutat Creativa de la Unesco en
la modalitat de Música”. 

En el transcurs del concert,
l'Ajuntament de Llíria farà lliu-
rament a les dues societats mu-
sicals de la Medalla de la Ciutat.  

El programa musical compta-
rà amb les actuacions del Cor de
la Generalitat, l'Orquestra de
Plectre ‘El Micalet’, l'Agrupació
Musical Edetana ‘Vicente Gimé-
nez’, i la Banda Musical UDP
Llíria-Camp de Túria-Serrans, i

amb l'espectacle fusió que reu-
nirà en un mateix escenari a la
la Unió Musical amb el grup va-
lencià Bajoqueta Rock. 

Manolo Civera ha convidat a
“tot aquell que vulga vindre  a
viure de prop de la Fira i Festes
de Sant Miquel i gaudir de tots
els atractius que ofereix la po-
blació de Llíria durant aquestes
jornades”.
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NOEL RODILLA | D'aniver-
sari està la societat del carrer del
Metge Miguel Pérez en el barri
del Raval de Llíria. La Banda
Primitiva compleix 200 anys
amb activitats destinades a
aquelles persones que estimen
la música. L'ateneu musical i
d'ensenyament Banda Primitiva
compta amb més de mig cente-
nar de premis, tant nacionals
com internacionals i amb una
plantilla de més de 400 músics
federats.

Del Pare Antoni a la Ban-
da Primitiva

En un antic convent franciscà,
situat en el barri del Raval es va
forjar una de les societat musi-
cals més prestigioses, no sola-
ment de la Comunitat Valencia-
na, sinó també, de tota Espanya.
El frare Antonio Abarracín En-
guídanos, natural de Llíria, creà
una societat musical amb l'ob-
jectiu de fomentar la cultura en
un moment històric convuls. Les
epidèmies, fams i inestabilitat
política que imperaven als ca-
rrers van fer que aquest francis-
cà de tan sols 12 anys d'edat por-
tara endavant un projecte
d'aquest calibre.

La "Música del Bombo", així
denominada en els escrits del
Llibre de les Deliberacions del
Venerable Orde Tercer del Car-
men de la Vila de Llíria de 1822,
apareix per primera vegada no-
menada aquesta societat, enca-
ra que no es troba estipulada la

seua fundació exactament,
aquest document plasma com
1819 l'inici de la contractació de
la seua música.

Amb el temps l'associació es
va transformant i això fa que
prenga diferents denomina-
cions. En 1848, la "Música Ve-
lla" és el nom que fa referència a
la seua màgia, encara que fins a
1858, l'agrupació no pren el
nom de "Banda Primitiva de Llí-
ria" o popularment conegut com
a "El Clarín".

El Certamen del 1888
Amb quasi 70 anys de vida,

l'agrupació musical va prenent
forma i rellevància en la socie-
tat. Ja no es compon d'un xico-
tet grup d'educands, sinó que
ara, la formació compta amb 50
integrants que amb el temps fa
de la música un element indis-
pensable de la seua vida.

Davant aquesta situació la di-
recció de la Banda Primitiva de-
cideix presentar-se a un certa-
men musical celebrat en
València. En 1888, es funda el
certamen internacional de mú-
sica de València, un concurs que
distingia entre bandes civils i
militars; i que premiava amb
una quantitat de 1.200 pessetes.

El "Clarín" de Calvo es va pro-
clamar campió d'aquest esdeve-
niment i va posar per primera
vegada el nom de l'agrupació al
més alt. Amb aquest guardó, la
Banda Primitiva de Llíria es
consagra com l'única societat

musical a alçar aquest certamen
en els tres segles d'història, en el
XIX, XX i XXI.

La fragmentació i l'expo-
sició de Barcelona  

Amb el final del primer segle
de vida, l'associació pateix una
gran crisi interna. Problemes
derivats amb l'ajuntament d'a-
quella època i la contractació
d'una banda militar per als actes
locals van provocar la fragmen-
tació d'una societat que complia

ja 90 anys de vida. Així doncs,
anys previs a 1903, la segregació
de músics de la "Primitiva", fun-
den l'altra banda de la ciutat, la
Unió Musical de Llíria.

Amb l'explosió de la "Música
nova" i alguns anys convulsos en
la societat, la primera dècada del
nou segle es recorda com una de
les pitjors èpoques de la seua bi-
centenaria història. Encara que
tot canvia a millor a partir de la
celebració de l'exposició inter-
nacional de Barcelona de l'any
1929.

La participació de la  Banda
Primitiva de Llíria en aquest
gran certamen celebrat en la
ciutat Comtal serà recordada
per sempre per tots els clariners.
La victòria de la banda dirigida
en aquella època pel gran mes-
tre Llopis va ser de gran apogeu
per aconseguir el primer gran
premi fora de terres valencianes
i davant l'altra banda de la ciu-
tat.

El teatre, les muses i la
bandeta

La dècada dels 50 va significar
per al Clarín un gran canvi cap a
la modernitat. En 1951 es cons-
trueix el gran teatre- sala de con-
certs. L'arquitecte Bartolomé Sa-
bater Silvestre va dissenyar un
espai amb quasi un miler de lo-
calitats, coronada per un monu-
mental llum, regalada pel cons-
tructor i condicionada per a
qualsevol tipus d'actuació.

Tan sols un any més tard, en
commemoració del primer ani-
versari del nou teatre, la junta di-
rectiva decideix adjudicar el cà-
rrec de Clarinera Major i Reina
de la Música, al costat de la seua
cort d'Honor, a diferents joves

afiliades de la societat, formant
així, l'acte principal del calenda-
ri anual en La Primitiva.

L'any 1953, el Clarín decideix
crear una agrupació musical des-
tinada per als més joves edu-
cands. Amb l'objectiu d'orientar
i formar en grup, la societat crea
la Banda Juvenil en el qual al
llarg de la seua història ha acon-
seguit alçar diferents certàmens
com el de l'Eliana, Alcàsser, Oli-
va o València. En aquest mateix
temps també es dóna un gran gir
a l'escola de música amb una or-
ganització semblant a les dels
conservatoris.

L'era Malato
La dècada dels 60 i la meitat

dels 70, sense cap dubte, es con-
sidera l'època daurada de la Ban-
da Primitiva. L'arribada del gran
mestre Malato, a l'octubre de
1960, va significar un gran canvi
d'entendre, estudiar i interpretar
la música.

Sota la seua batuta, "El Clarín"
va aconseguir en tan sols 15 anys,
deu primers premis i set esments
d'honor en el Certamen Interna-
cional de València. Encara que el
que va marcar un abans i un des-
prés, van ser els dos campionats
del Món en el World Music Con-
test de Kerkrade, Holanda, en
1962 i 1966, aconseguint dues
medalles d'or del concurs i una
Bandera de la ciutat tulipa.

L'època democràtica
A l'arribada de la democràcia,

la Banda Primitiva comença a
tindre una gran transcendència a
l'estranger. L'any 1981, "la Ban-
da gran" viatja a Nova York en els
actes commemoratius del Dia de

la Hispanitat, deu anys més tard
torna a Los Angéles per a cele-
brar el V Centenari del Descobri-
ment d'Amèrica en el Torneig de
les Roses de Pasadena o en el
2002 el Clarín realitza una gira
de concerts, inèdit fins al mo-
ment per banda espanyola, a les
ciutats xineses de Pequín i Xan-
gai.

En l'actualitat, la Primitiva
compta amb més de 500 socis,
amb cinc agrupacions culturals
orquestra simfònica, Banda Ju-
venil, Coral Polifònica, Grup Te-
atre El Clarín" i la gran Banda
Primitiva i un gran patrimoni
tant material com immaterial.

Aquest 2019, la societat com-
pleix 200 anys on el nom de la
societat del barri del Raval conti-
nua retent homenatge al Pare
Antoni, al mestre Malato i a totes
les persones que formen part
d'una societat que seguirà al rit-
me de les seues notes fent el que
millor saben, música.
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Tras las vacaciones llega la vuelta
al cole y la ciudad comercial El
Osito ofrece todo lo necesario
para afrontar con éxito esta
etapa: libros de texto, material
escolar, ropa y calzado. También
hay novedades para los clientes
este mes de septiembre como la
reapertura de la tienda de
Benetton que el 14 de septiembre
estrena nueva imagen. Mientras
el centro comercial de l’Eliana se
prepara para celebrar la elección
de Miss y Mister Ciudad
Comercial el Osito 2019. La cita
será el 5 de octubre. Los jóvenes
aspirantes a modelo buscarán la
puerta para ser finalista en Miss
y Mister Ciudad de Valencia 2019.
Para ello deberán pasar un
casting en el que desfilarán ante
el público y del que saldrán los
finalistas que optarán al título y
a la corona en la gala final. 

CONSULTA LAS NOVEDADES DE 
LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO

ESCANEANDO EL CÓDIGO QR
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Joan Bargues, yAdrián Serra Real (Primaria), María José Cervera, Adrián Bustos y Paula Montal-
vo (Secundaria); Álvaro Doménech (Ciclos Formativos);  Aitana Faubel, María Navarro y Jose Vicen-
te Cavero  (Bachiller); y Eduardo Alemany Ramada (grado profesional de música).

El colegio público Lluís Vives
ha abierto el nuevo curso esco-
lar, pese a que no han finaliza-
do las obras de mejora de las
instalaciones que se iniciaron
durante las vacaciones.

La dirección de obra y empre-
sa contratista transmitió el pa-
sado 27 de agosto que el colegio
estaría “funcional” para el inicio
del curso a los concejales de Ur-
banismo y Educación, Pedro
Peris y Alfonso Faus, que han
visitado el colegio para conocer
el estado y evolución de las
obras de reforma. Durante la vi-
sita han estado acompañados
también por miembros del AM-
PA y  por los técnicos de obra.

Todos ellos comprobaron el
avance de las obras en el centro
donde se han finalizado los fal-

sos techos, la climatización del
comedor, los nuevos baños del
edificio de Primaria, la pintura
en las aulas y espacios comunes,
y el nuevo lucernario.

Las obras también incluyen
mejoras en la sala de audiciones
que se va a insonorizar y equi-
par con falso techo, así como en
la sala de juntas que ampliará
con el espacio de la antigua co-
cina. “Esta actuación estará fi-
nalizada para el inicio del pró-
ximo curso, ya que en la
actualidad las obras se encuen-
tran en fase final y permitirá
modernizar las instalaciones y
optimizar mejor los espacios del
colegio”, según los concejales.

Las obras contempladas en el
Plan Edificant tienen un coste
de 421.551 euros.

El Ayuntamiento de Benagua-
sil pedido un crédito de 3,8 mi-
llones de euros para hacer fren-
te al pago de los intereses de
una expropiación del año 1998-
Las condiciones para la solici-
tud del préstamo han sido apro-
bada por la última junta de go-
bierno local para pagar la
segunda parte de la sentencia
del TSJ que condenó al Ayunta-
miento a indemnizar con 2 mi-
llones de euros a los dueños de
la parcela del cementerio.

Desde el grupo municipal Mi-
llorem Benaguasil advierten
que la sentencia va a superar los
6.000.000 de euros, ya que “lo
que se pretende pagar ahora es
la parte de intereses y costas, a
los que también fue condenado
el ayuntamiento”.

El alcalde Ximo Segarra
apuntó en el pleno que este
asunto no es responsabilidad
del actual equipo de gobierno ya
que se inició durante los man-
datos socialistas.
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REDACCIÓ | El Centre Es-
portiu Hidrotermal ha reobert
les seues portes al públic al se-
tembre després de les obres de
millora de les instal·lacions
municipals que ha realitzat l'A-
juntament de Benaguasil apro-
fitant l'habitual parada tècnica
de la piscina i del spa del mes
d'agost.

Durant el tancament tempo-
ral de l'equipament esportiu s'-
han dut a terme reformes en
algunes de les zones d'ús pú-
blic com a les sales de muscu-
lación i de cardio. En aquest
espai, a petició dels propis
usuaris, s'ha eliminat l'envà
que separava les dues zones
que ara estan unides per a per-
metre una millor comunicació
entre elles.

Al mateix temps, en la zona
d'aigua s'ha dut a terme la im-
permeabilització superficial
del canaló del sobreeixidor de
la piscina, mentre que en el spa
una nova canal evitarà l'acu-
mulació de tolls d'aigua que es

formaven abans de l'actuació
esmentada.

Tots aquests treballs s'han
completat amb les tasques de
manteniment habituals amb
l'objectiu que “les instal·la-
cions estiguen en les millors
condicions i oferir un servei
òptim als usuaris”, segons el
regidor d'Esports, José Manuel
Durá, que juntament amb el
tècnic municipal ha supervisat
les obres.

El centre esportiu municipal
seguirà gestionat directament
per l'Ajuntament de Benagua-
sil després de veure's obligat a
rescatar les instal·lacions pú-
bliques adjudicades a una em-
presa privada després de la
seua obertura. Quant al mante-
niment, el personal i la neteja
de les instal·lacions, les con-
tractes encara estan vigents,
segons han apuntat fonts mu-
nicipals.

Instal·lacions reformades del centre hidrotermal.

D
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Benaguasil viu amb intensitat
aquests dies les seues festes pa-
tronals en honor a la Verge de
Montiel i a Sant Lluís Gonzaga
que van començar el 23 d'agost
amb la presentació de la Reina
de les Festes, Sofia Segarra, i
del Fester Major, Roberto To-
más, així com dels 52 joves que
els acompanyaran en els actes
programats fins al 22 de setem-
bre.

Al llarg de les primeres set-
manes s'han celebrat actes mul-
titudinaris com el sopar benèfic
a favor de l'Associació Espanyo-
la contra el Càncer organitzada
per Tyrius, els bous al carrer, la
festa de la paella, la partida de
pilota , la Big Holi Benaguasil,
el lliurament dels premis als
alumnes amb els millors expe-
dients acadèmics, la baixada de
la patrona, la Verge de Montiel,
misses i processons i dos con-
certs a càrrec de la Unió Musi-
cal i de la Banda Musical UDP.

Aquestes festes, l’Ajuntamen-
te ha instal·lat Punts Violeta en
les discomòbils per a oferir in-
formació, ajuda i assessorament
davant qualsevol situació d'as-
setjament o agressió sexista.

Però encara queden alguns
plats forts per a les últimes set-
manes: es dispararà una mas-
cletà a càrrec de la pirotécnia
Benlloch i una mascletà noctur-
na a l'avinguda de Montiel el 13
i 14 de setembre.

Una de les cites clàssiques del
running, la Pujada a la Motelie-
ta, inclosa en el Circuit de Ca-
rreras Populares de la Diputa-
ció, se celebrarà el 21 de
setembre, un dia abans de la
‘pujà’ de la Mare de Déu de
Montiel al santuari que suposa-
rà el punt i final.



El Ayuntamiento ha llevado a
cabo las labores de desmontaje
y retirada de la antena repetido-
ra y los equipos de telefonía in-
cendiados a causa de un corto-
circuito en la urbanización San
Miguel. Los trabajos no han po-
dido recuperar parte de la es-
tructura de la antena debido al
avanzado estado de calcinación. 

La empresa suministradora
del servicio estudia colocar una
unidad móvil provisional por la
zona del club social para resta-
blecerlo, mientras se den las au-
torizaciones para el nuevo em-
plazamiento de una fija, según
explicó el alcalde, Damián Ibá-
ñez.

En este sentido, desde el gru-
po municipal Unidos por Nà-
quera (IVIN-Compromís) han

advertido de que si vuelve a ins-
talarse en la misma ubicación a
los pies de la Calderona se
adoptarán medidas judiciales
contra el equipo de Gobierno.

El incendio declarado la tarde
del 9 de agosto obligó a Emer-
gencias a establecer la situación
1 del Plan Especial Contra In-
cendios Forestales por la proxi-
midad de las viviendas a las lla-
mas. Por suerte, el fuego no
llegó a la zona residencial por lo
que no hubo que evacuar a los
vecinos y solamente hubo que
lamentar daños materiales.

El Centro de Coordinación de
Emergencias movilizó medios
áreos y terrestres para hacer
frente al fuego que a primera
hora de la noche se dio por con-
trolado por los Bomberos. 

P. G. | Después de 10 años
de espera, movilizaciones, pro-
mesas incumplidas, reuniones,
excusas, parones y retrasos, los
escolares de Nàquera han sali-
do este curso de los barracones
para estrenar el nuevo colegio
Emilio Lluch. Eso sí, con dos
años de retraso sobre la fecha
prevista ya que las obras co-
menzaron en junio del año
2016 y tenían un plazo de eje-
cución de 18 meses.

Algunos de estos alumnos,
como es el caso de Alaitz Mar-
tín, de 7 años, el pasado 9 de
septiembre conoció lo que es
un colegio “de verdad”, fuera
de las aulas prefabricadas. “Lo
que más le ha sorprendido es
que haya un gimnasio y las di-
mensiones del patio”, apunta
su padre, José Antonio Martín,
miembro del AMPA y del Con-
sejo Escolar.

Como  su hija, muchos de los

alumnos comenzaron en ba-
rracones en Infantil con 3 años
y continuaron allí los primeros
años de Primaria. Incluso los
menos afortunados han pasa-
do este curso a Secundaria al
instituto de Bétera, para estre-
nar los barracones que se han
instalado este verano.

El inicio del curso escolar en
la localidad de Camp de Túria
se ha convertido casi en un he-
cho histórico con la apertura
de puertas del centro. De he-
cho, está prevista una jornada
de puertas abiertas para todos
los que quieran conocer de cer-
ca las nuevas instalaciones.

Las obras de remodelación  y
ampliación del viejo colegio,
con un inversión por encima
de los 5 millones de euros, han
permitido que ahora el centro
disponga además de las aulas
de Infantil y Primaria, de un
comedor más amplio con coci-

na para poder prescindir del
servicio de catering, un gimna-
sio y un patio con pista depor-
tiva. 

El día de la apertura transcu-
rrió con normalidad una vez fi-
nalizada la sustitución del va-
llado exterior y realizado el
traslado que se completó en
agosto. Tampoco hubo presen-
cia de representantes políticos.
El alcalde de Nàquera, Damián
Ibáñez, dio por inaugurado ofi-
cialmente el colegio durante el
acto de presentación de la Rei-
na de las Fiestas aprovechando
la presencia del director.

En el acto, el alcalde dio las
gracias a todo el pueblo “AM-
PAS, padres, madres, hijos y
políticos de todos los colores”.

Ahora las reivindicaciones
del Ayuntamiento y de la co-
munidad educativa se centran
en la construcción de un insti-
tuto de Secundaria.

#10anysInfoTúria

El grupo municipal IVIN-
Compromís ha denunciado ante
el Ayuntamiento de Náquera la
utilización de publicidad sexis-
ta durante las celebraciones de
los ‘bous al carrer’. Según la co-
alición, la Peña Taurina Nàque-
ra repartió publicidad a través
de un folleto que promociona
un club de alterne en Catarroja.

Desde el grupo municipal se
han mostrado en contra de que
se utilice el dinero público para
promocionar los festejos con

animales, a lo que se añade este
folleto que “agrede a la dignidad
de la mujer”. “Si esto es impar-
tir cultura la sociedad del pre-
sente y futuro que baje San Pe-
dro y nos aclare las mentes”,
han declarado en su escrito.

IVIN solicitó a la corporación
que adopte medidas correctoras
“que eviten manchar el nombre
del pueblo” y que se retire el
apoyo de los recursos materia-
les y económicos públicos esta
legislatura a la peña taurina. 

El passat 31 d’agost es donà oficialment inici a les festes patronals amb la proclamació de Bàrbara Fi-
gueres Alberola com a Reina de les Festes i la seua Cort d’honor integrada per Cristina, Laura, Silvia i Na-
talia. Al llarg de setembre i fins al moment més àlgid del 1 al 4 d ’octubre s'oferiran multitud d’actes.

La tapa ganadora de la ruta
incluida en el certamen gastro-
nómico ‘Sabor a Nàquera’ 2019,
ha sido la del gastro-bar ‘Cornu-
copia’ gracias a su apuesta por la
‘Cabronita’. El galardón a la me-
jor terraza ha ido a parar al res-
taurante ‘La Bicicleta’.

Para el alcalde, Damián Ibá-
ñez, ‘Sabor a Nàquera’ ha logra-
do convertirse en tan solo cua-
tro años de vida en una
tradición y demuestra “las ganas
de superación de nuestros res-
tauradores”, contribuyendo a
aumentar su atractivo turístico.

SÁBADO 14 SEPTIEMBRE
22.30 h. XXXIV edición del Festi-
val de Bandas. Plaza de la Igle-
sia.

MARTES 17 SEPTIEMBRE
18 h. Cuentacuentos infantil
‘Lo que esconden los libros de
Marta Pereira’. Biblioteca  Muni-
cipal.

VIERNES 20 SEPTIEMBRE
18 h. Taller Crioandroll con Su-
sana Monteagudo. Salón de ac-
tos del Ayuntamiento.

SÁBADO 21 SEPTIEMBRE
19.30 h. Las 6 doncellas. Actua-
ción de guitarra, Silvia  Nogales
y Recital de poesia, Esther Ace-
vedo. Salón de actos.

DOMINGO 22 SEPTIEMBRE
Marcha contra el cáncer . Orga-
niza Junta Local contra el Cán-
cer. 
18.30 h. Gran Cabalgata. Desde
c/ Valencia.
20 h. Discomóvil Infantil en plaza
del Ayuntamiento y discomóvil
adultos ‘Astrum Fest’ en plaza
Jaime I. 

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE
19.30 h. Noche de Albaes. Desde
la plaza del Ayuntamiento.  

LUNES 30 SEPTIEMBRE
19 h.  Entrà de la Murta. Desde
c/Valencia.
22 h.  Cena popular. c/ 9 de octubre. 
23 h.  Especáculo musical ‘Faná-
ticos’. Al finalizar discomóvil.



REDACCIÓ | Héctor Catalá
ha protagonitzat una nova ges-
ta. El triatleta paralímpic de
Serra, al costat del seu guia
Gustavo Rodríguez, s'ha pro-
clamat a Suïssa campió del
món en la categoria de disca-
pacitat visual en tàndem a un
any per a la celebració dels
Jocs Olímpics de Tòquio.

L'esportista de 31 anys ha es-
calat des del tercer lloc del po-
di de l'any passat en Gold Co-
ast fins a l'or mundial de
Lausana abans de l'Europeu
que disputarà el 14 de setem-
bre en el marc del València
Triatló.

La conquesta del campionat
del món no va estar exempta
d'emoció. La parella formada
per Catalá-Rodríguez no va
aconseguir situar-se al capda-
vant en el primer tram de na-
tació, no obstant això en els de
ciclisme i atletisme van re-
muntar i van aconseguir arri-
bar a meta amb 50 segons d'a-
vantatge sobre el britànic Dave

Ellis, i més d'un minut sobre
l'atleta estatunidenc Aaron
Scheidies.

L’esportista de Serra i el seu
company gallec van cobrir els
750 metres nadant, els 20 qui-
lòmetres sobre la bicicleta i els
5 quilòmetres a peu en un
temps d'una hora, 5 minuts i 3
segons.

Catalá, llicenciat en enginye-
ria industrial, acumula en els
mundials a més d'aquest or re-

eixit a Suïssa dues medalles de
bronze obtingudes en els mun-
dials de Rotterdam (2016) i
Austràlia (2018). A nivell euro-
peu, aspira de nou a l'or a Va-
lència després del títol de cam-
pió aconseguit a Lisboa l'any
2016.

Des de l'Ajuntament de Serra
l'han felicitat públicament per
aquesta nova victòria  que l'ha
convertit en l'esportista més
llorejat del poble. 

Serra s’ha incorporat a la xar-
xa de segellat del Camí del Cid,
un  itinerari turístic que segueix
l’empremta  literària  i  cultural
que  va  deixar  Rodrigo  Díaz
de  Vivar,  el  Cid Campeador  al
segle  XI i que  travessa  tres  co-
munitats  autònomes. 

El Castell de Serra, fortalesa
àrab d'important valor estratè-
gic durant l’Edat Mitjana i ocu-
pat i conquerit pel Cid cap a
1095, il•lustra el segell que ja
està usant l’oficina de  Turisme
de  Serra dissenyat  per  Julián
de  Velasco.  

La  Tourist  Info també expe-
deix salconduïts, la credencial

que duen els viatgers del Cami-
no del Cid, i que recorda que
s’utilitzava  per  assegurar  el
pas  lliure  i  segur  de persones
i mercaderies durant l’Edat Mit-
jana. 

El municipi de Serra està dins
del ramal d’Olocau del Camí del
Cid, un itinerari senderista que
uneix El Puig i Olocau, traves-
sant la Serra Calderona. 

Per a l’alcaldessa Alicia Tu-
són, la inclusió de Serra dins la
xarxa  Camino  del  Cid  suposa
“una  mostra  més de  l’aposta
de  l’equip  de  govern  pel turis-
me com a motor de desenvolu-
pament del municipi”. 

El contenidor de Càritas ins-
tal·lat en el municipi de Serra
ha recollit un total de 4.936 qui-
los de roba i calçat usat al llarg
dels sis primers mesos d'en-
guany.

Amb aquestes accions Cáritas
treballa perquè persones amb el
risc d'exclusió social s'incorpo-
ren al mercat laboral a través
del reciclatge d'aquestes peces
de segona mà.

Catalá y Rodríguez en la entrada a meta de Lausana.

La alcaldesa de Serra ha asistido junto a la alcaldesa de Bétera y el director general de Emergencias al
relevo de mando del Batallón de Helicópteros de Emergencias II al teniente coronel Miguel Sánchez en
la Base Jaime I. El batallón que trabaja en misiones de auxilio, rescate y extinción de incendios.
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DIMARTS 17 SETEMBRE
14.30 h. Coaching per al des-
envolupament del comerç lo-
cal. Sala Polivalent.

DISSABTE 21 SETEMBRE
17.30 h. Marxa nocturna soli-
dària en ajuda a ACCEM. Pla-
ces limitades. Poliesportiu.

DISSABTE 28 SETEMBRE
11.30 h. Ruta teatralitzada: 'En
busca de l'espasa perduda de

Jaume I'. Oficina de Turisme.
Inscripció prèvia.

DIUMENGE 29 SETEMBRE
Concert Intercanvi S.M. La Pri-
mitiva. Casa de la Cultura.

DIVENDRES 4 OCTUBRE
17 h. Contacontes: 'Llegendes
de Jaume I'. Biblioteca Munici-
pal.

DIMECRES 9 OCTUBRE
12 h. Concert 9 d'octubre. S.M.
La Primitiva. Casa de la Cultu-
ra.

Cultura en moviment
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L'Ajuntament d'Olocau ha
instal·lat un nou punt de recà-
rrega de vehicles elèctrics, tant
per a cotxes com per a motos,
en l'aparcament del poliespor-
tiu municipal.

No obstant això poc temps
després de la seua posada en
marxa la instal·lació ha sigut
objecte d'actes vandàlics. Des
del consistori s'ha condemnat
públicament els actes vandàlics
registrats al municipi.

Aquesta vegada, l'acció dels
vàndals s'ha dirigit contra
aquest nou servei i s'ha saldat
amb el trencament de les tapes
de protecció del nou punt de re-
càrrega.

Des de l'equip de Govern so-
cialista s'ha sol·licitat a tots els
veïns del poble la seua col·labo-
ració per a detindre aquests ac-
tes incívics que “afecten el pa-
trimoni de tots” i que tenen un
cost econòmic.

L'alcalde d'Olocau, Antonio Ropero, es va reunir el passat 27 d'agost amb el secretari autonòmic
d'Emergències, José María Ángel, en les dependències del 112 de l'Eliana per a comprovar sobre ma-
queta com serà el parc d'emergències de la Calderona a l'espera que es liciten les obres.

REDACCIÓ | L’escoleta in-
fantil municipal d'Olocau, que
acull 15 alumnes aquest curs,
ha obert les seues portes als xi-
quets de 0 a 3 anys després de
les obres d'ampliació que ha
executat l'Ajuntament durant
els mesos d'estiu coincidint
amb les vacances escolars.

La inversió en el centre esco-
lar ha ascendit a 35.452,76 eu-
ros finançats a través d'una
subvenció del pla de millora
d'espais educatius municipals
de la Diputació de València do-
tat amb 6,3 milions d'euros.

L’escoleta compta ara amb
dues aules noves que ocupen
un espai exterior de 50 metres
quadrats de teulada que estava
sense ús i amb nova gespa ar-
tificial al pati d'esbarjo.

Una de les noves aules s'ha
destinat al descans dels alum-
nes i està equipada amb el mo-
biliari adequat i l'altra s'utilit-
zarà com a zona de jocs, tant a
l'hivern quan la pluja no per-
meta eixir al pati o a l'estiu ja

que disposa d'aire condicionat
i calefacció, a més de televisió.

En aquest moment l'escole-
ta, que va arribar a tindre qua-
tre alumnes, ha cobert totes les
seues places per al nou curs.

Quant al col·legi públic Alt
Carraixet, els alumnes han co-
mençat un nou curs en el cen-
tre provisional que està inte-
grament montat en aules
prefabricades després de l'en-
derrocament del vell edifici a

l'espera que estiga llest el nou
col·legi.

Els alumnes d'Infantil han
rebut a l’inici del curs els lli-
bres de text finançats per l'A-
juntament d'Olocau ja que en
aquesta etapa educativa no
funciona la Xarxa Llibres i des
del consistori s'assumeix el pa-
gament d'aquest material per a
ajudar les famílies a fer front a
la volta al col·legi desprès de
les vacances.

Gespa artificial del pati de l’escoleta d’Olocau.

VIERNES 13 SEPTIEMBRE
A la lluna del Puntal. Visita guiada

nocturna al Puntal dels Llops.
Imprescindible inscripción previa. Plazas

limitadas.

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE
VII Cursa de Muntanya. 6 km. Avapace



P. GUZMÁN| La portavoz
del PSOE, María Jesús Nico-
lau, ha decidido abandonar el
grupo municipal socialista tan
solo tres meses después de las
elecciones del 26 M, pero se
queda con el acta para conti-
nuar como concejala en el gru-
po de no adscritos.

Nicolau, que iba con inde-
pendiente en la candidatura
socialista al no estar afiliada al
partido, presentó el 26 de
agosto por registro de entrada
el escrito en el que solicitaba su
pase al grupo de no adscritos.

El motivo de su decisión, se-
gún ha manifestado es que se
ha sentido sola al no tener el
respaldo del partido. “He dado
la cara por el partido, pero lo
que he trabajado lo he hecho
yo sola, junto con mi compañe-
ra de grupo -María José Arias-
y por eso creo que la labor de
oposición de control y fiscali-
zación del gobierno municipal
la puedo seguir haciendo sola”,

ha alegado.
La ya exconcejala socialista

ha explicado que intentó afi-
liarse al PSOE, reactivar la
agrupación local que tiene cua-
tro afiliados y celebrar reunio-
nes a nivel comarcal, sin éxito.
“No he obtenido respuesta por
parte de nadie de la dirección.
La situación ha sido surrealista
y ha sido tiempo ha sido sufi-

ciente para darme cuenta de
que si no me quieren me mar-
cho”. La también representan-
te de la Plataforma Cívica de
Gátova, contraria al centro de
menores, insiste en que no se
ha sentido respaldada: “me voy
desencantada”.  En cuanto al
acta, ha explicado que presen-
tó el escrito después de la reu-
nión con los vecinos en la que
anunció su decisión de aban-
donar el grupo: “si me hubie-
ran pedido que me marchara lo
hubiera hecho porque tengo mi
trabajo, pero no fue así”.

La secretaria comarcal del
PSPV, Lola Celda, ha lamenta-
do “muchísimo” una decisión
que “respeto, pero no compar-
to” porque desde el partido se
le ha dado “todo el apoyo”. 

Celda ha negado que existie-
ra ningún problema. “Sola, si
lo ha percibido así, no la hemos
dejado, solo la emplazamos a
septiembre para abordar te-
mas orgánicos del partido”.

María Jesús Nicolau.
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Gátova ha vivido un intenso fin semana, del 6 al 8 de septiembre, con la visita por primera vez de la
imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados en la que ha participado la Asociación Cultural La
Cepa, que celebra su 35 aniversario, la Rondalla Raíces de Gátova y la Sociedad Musical Santa Cecilia 

Las fuertes lluvias del pasado
mes de agosto han dejado sin
local para ensayar a los inte-
grantes de la Sociedad Musical
Santa Cecilia de Gátova. 

Los músicos ensayaban hasta
ahora en el Centro Cívico, cedi-
do por el Ayuntamiento de Gá-
tova. Sin embargo, el episodio
de lluvias del mes pasado ha de-
jado inutilizable el local. El agua
se coló por el falso techo lo que

provocó la inundación de las
instalaciones. La fuerza con la
que caía el agua hizo que no sir-
viera de nada el esfuerzo que hi-
cieron los vecinos colocando cu-
bos para tratar de sacar agua.

Ahora el Ayuntamiento de
Gátova trata de reunir fondos
para  llevar a cabo el arreglo de
todos los desperfectos provoca-
dos por el agua y la sustitución
del tejado del edificio.



REDACCIÓ | El Ayunta-
miento de Marines ha llevado
a cabo durante los meses de ve-
rano los trabajos de mejora en
el colegio Castillo Del Real y en
la escoleta Castell Xicotet. La
inversión en la reforma de las
instalaciones escolares ha al-
canzado los 230.000 euros.

La eficiencia energética, la
mejora de la accesibilidad, la
reparación de goteras y la sus-
titución de canaletas son algu-
nas de las actuaciones que se
han llevado a cabo aprove-
chando el periodo de vacacio-
nes escolares en el colegio de
primaria y con una subvención
de 190.000 euros del Plan de

Mantenimiento de Escuelas de
la Diputació. En la escoleta, se
han invertido 38.000 euros
con cargo a este mismo plan
que han servido para acometer

el aislamiento de la cubierta.
También se ha ejecutado la
obra de reforma interior nece-
saria para que cumplir las nor-
mas de accesibilidad. 

Estoy muy ilusionado
con mi nueva
responsabilidad en el
Congreso. Aunque estoy
convencido de que se
van a celebrar nuevas
elecciones generales. No
tengo ninguna duda"

VICENTE BETORET

"Es una nueva etapa
apasionante y
emocionante que afronto
con ilusión y en la que
que espero que mi
trabajo sirva para
mejorar la vida de todos
los ciudadanos 

MERCEDES BERENGUER

" En esta legislatura
hemos conseguido que
la comarca sea incluida
en el servicio de
autobuses Metropolitano
que se licitará en breve y
que por fin vertebrará
nuestra comarca 

JUAN PONCE

" Soy un apasionado
del municipalismo, de mi
pueblo y de todo lo que
se puede hacer por él,
pero ahora lo soy
también de las tres
comarcas del partido
judicial de Llíria

XIMO SEGARRA

" Es un reto que afronto
con responsabilidad, un
reconocimiento a la
trayectoria política y un
espacio desde donde
proyectar iniciativas para
el futuro de la Comunitat
Valenciana

PACO GARCÍA

"

" " " "

Más de 400 personas se reu-
nieron el 31 en el Parque del Re-
al en la cena para recaudar fon-
dos para la lucha contra el
cáncer. Tras la cena, que tam-
bién ayuda a incrementar la re-
caudación, se celebró una rifa
con participación de comercios,
empresas y particulares. 

La presidenta de la AECC de
Marines, Mercedes Calvet, Ja-
vier Llombart, subdirector de
AECC de Valencia y la alcaldesa
de la localidad, Lola Celda,
agradecieron a los asistentes
que con su aportación colabo-
ran en la lucha contra esta en-
fermedad.

PSOE COMPROMÍS PARTIDO POPULAR PARTIDO POPULAR

P. G. | El Camp de Túria está
cada vez más presente en las
instituciones. Los partidos po-
líticos han encontrado en la co-
marca una buena cantera de
gestores y responsables de lo
público a nivel autonómico,
provincial y estatal. Hasta diez
políticos de diferentes partidos
y municipios de la comarca,
que han sido o son concejales o
alcaldes de sus pueblos, han
comenzado este primer curso
político después de las eleccio-
nes generales, autonómicas y

locales entre Madrid y Valèn-
cia. 

Entre ellos los hay que repi-
ten, como la diputada socialis-
ta y exconcejala del Ayunta-
miento de Benaguasil, Rosa
Peris, que se mantiene en su
escaño de las Corts y debutan-
tes como el caso de la senadora
Merecedes Berenguer (PSOE),
exconcejala del Ayuntamiento
de l’Eliana y exdiputada pro-
vincial de Bienestar Social.

Otro de los que vive entre Va-
lencia y Madrid, pasando por

Vilamarxant, es Vicente Beto-
ret (PP), exalcalde del munici-
pio de Camp de Túria y exdipu-
tado autonómico, debido a su
nuevo cargo de diputado en el
Congreso. También vecino de
Vilamarxant es el exconcejal
Juan Ponce (Compromís) que
sumará una nueva legislatura
como diputado autonómico.

En el parlamento valenciano
también se sienta Mónica Ol-
tra, vecina de Riba-roja de Tú-
ria. La líder de Compromís
continúa como vicepresidenta

del nuevo gobierno tripartito
del Consell y consellera de
Igualdad y Políticas Inclusivas,
mientras que su compañero de
siglas y concejal de Llíria, Paco
García, ocupa el cargo de jefe
de Gabinete de Presidencia de
Les Corts Valencianes junto a
Enric Morera. 

En la Diputació de València,
la comarca mantiene esta legis-
latura un representante de
Camp de Túria. El alcalde po-
pular de Benaguasil, Ximo Se-
garra, toma el relevo a la exal-

caldesa de la Pobla en su retor-
no a la institución provincial
tras revalidar en las urnas su
quinta mayoría absoluta.

En la Diputación han inicia-
do el curso otros dos alcaldes
de Camp de Túria, como aseso-
res: Antonio Ropero (PSPV) y
la alcaldesa de Benissanó, Am-
paro Navarro (PSPV).

La nómina la completa el
exalcalde de l’Eliana y exsena-
dor, José María Ángel (PSPV),
secretario autonómico de Segu-
ridad y Emergencias.

VIERNES 13 SEPTIEMBRE
22:30 h. Cine de verano: 'El mejor
verano de mi vida'. Parque El Real. 

SÁBADO 14 SEPTIEMBRE
20 h. Reparto del arreglo de las pae-
llas. Parque El Real.  
23:30 h. Premios del concurso y dis-
comóvil a cargo de CR Disco.

DE MARTES 17 A JUEVES 19 SEPTIEMBRE
Taller de iniciación a los monólogos.

Centro Juvenil.  Dirigido a jóvenes
de 12 a 30 años.

MIÉRCOLES 18 SEPTIEMBRE
18:30 h. Master Class de Yoga. Sala
multiusos.
19:30 h. Master Class de Tai Chi y
Chin Kun. Sala multiusos.

VIERNES 20 SEPTIEMBRE
19 h. Escape Room 'La desapari-
ción'. Centro Juvenil.

SÁBADO 21 SEPTIEMBRE
Ruta senderista al Pico del Águila y
Molinos de Gátova. Con la colabora-
ción del Club D´Esports de Muntan-
ya i Escalada de Marines.

DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 4 OC-
TUBRE 
Curso de dinamización de Ludote-
cas. Duración 20 horas. Gratuito pa-
ra jóvenes de 16 a 30 años. Para ma-
yores de 30 precio 30 euros.

DOMINGO 22 SEPTIEMBRE
19 h. IV Festival de Artes Escénicas
con el musical 'Hoy no me puedo le-
vantar' y monólogos a cargo de los
jóvenes de Marines. Teatro Munici-
pal.

LUNES 30 SEPTIEMBRE
De 18 a 21 h. Taller de YouTube. Cen-
tro Juvenil. Último día para apuntar-
se el próximo martes 24 de septiem-
bre.

COMPROMÍS

Escoleta Castell Xicotet de Marines.



El Ayuntamiento de Casinos
ha sacado una oferta de trabajo
para el mantenimiento de los
parques y jardines municipales.
Como ha explicado el concejal
delegado en la materia, Juande
Páez, con esta contratación se
mejorará la gestión en la lim-
pieza de las zonas verdes del ca-
so urbano y de la urbanización

el Pinar. “En el parque dels
Clots, los bancos y los aparatos
de gimnasia habían sido engu-
llidos por la altura de la maleza
que llevaba muchos meses sin
desbrozar” ha detallado el edil
de Compromís que junto al al-
calde y voluntarios participaron
en el desbroce  y retirada de res-
tos de poda de los parques.

#10anysInfoTúria

REDACCIÓN | El Ayunta-
miento ha sacado a concurso
durante el verano un paquete
de obras por un importe de ca-
si medio millón de euros para
mejorar los equipamientos pú-
blicos que incluye un nuevo re-
cinto ferial y un centro social
en la urbanización El Pinar. 

La lista de licitaciones con-
templa la reforma del pavi-
mento y cubrimiento de la pis-
ta multiusos del polideportivo
municipal y adecuación de la
zona polideportiva como recin-
to ferial, licitada por
206.122,58 euros; la construc-
ción de un edificio para centro
social en la urbanización El Pi-
nar, adjudicada por 53.719,01
euros; el aparcamiento de au-
tocaravanas en el parking del
polideportivo, con un presu-
puesto de 23.167,10 euros; y la
reforma de la zona interior del
parque de Gallipatos, con un
presupuesto de 28.801,65 eu-
ros (más IVA).

El alcalde de Casinos, Mi-
guel Navarré, ha explicado que
a lo largo de este verano “se ha
tenido que hacer un esfuerzo
extraordinario por parte del
equipo de gobierno y los traba-
jadores del ayuntamiento, pa-
ra redactar los pliegos y poder
realizar las licitaciones, puesto
que los expedientes de estas
obras llevaban muchísimos
meses de retraso”, con lo que
ha habido un peligro real de

perder las subvenciones para
financiar dichas obras. 

Estas obras supondrán una
mejora en los equipamientos
de la población, que dispondrá
de un recinto ferial en la entra-
da del municipio, y supondrán
una inyección de dinero en la
economía local, puesto que al-
gunas de las empresas adjudi-
catarias tienen su sede en Ca-
sinos, según ha añadido el
primer edil de Compromís. 

Estado actual de la zona polideportiva. 

A l'espera de la gran "cordà" del 14 de setembre, Benissanó visqué la processó a Sant Josep que donà
per finalitzada unes de les millors festes patronals dels últims anys que van começar amb el 'chupinazo'
del 15 d'agost i les presentacions de les regines i continuaren amb concerts, bous al carrer o la holly run.

El alcalde de Casinos, Miguel
Navarré, y la concejala de Bien-
estar Social, Carmen Chiva, da-
rán un paso más tras la reunión
de trabajo con el Director Gene-
ral de Inclusión Social, Enric
Juan Alcocer, en la que se trató
la reivindicación histórica del
pueblo consistente en una resi-
dencia de día en los terrenos del
antiguo campo de fútbol. 

Ahora, Navarré reclamará la
infraestructura en los próximos
presupuestos de la Generalitat.
Tras el trabajo del Ayuntamien-
to en la preparación de los te-
rrenos, la elaboración de me-
morias y en la justificación

estratégica de una infraestruc-
tura considerada el cuarto pilar
del estado de bienestar. Además
han resaltado que los partidos
que ahora gobiernan a nivel au-
tonómico, ya defendieron en su
día la puesta en marcha de la
Residencia que fue rechazada
por el PP. PSOE y Podemos
apoyaron a ultranza en las Cor-
tes  la residencia de día para Ca-
sinos que Compromís propuso
en 2012, por lo que estamos se-
guros que será una prioridad
para que nuestras familias y las
de otras poblaciones puedan
conciliar vida laboral y familiar”
ha declarado Navarré.

Las familias que matriculen a
sus hijos a la guardería munici-
pal de Casinos se beneficiarán
por primera vez de un cheque
escolar de 30 euros destinado a
financiar el material escolar.

El equipo de gobierno ha
aprobado las ayudas en mate-
rial pedagógico, como fichas y

libros, que repartirán 30 euros
por niño, según ha explicado la
concejala de Educación, Car-
men González. “Nos hubiese
gustado ayudar más, pero he-
mos constatado que el estado de
ejecución de los presupuestos
que aprobó la anterior corpora-
ción estaban muy avanzados”.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
19 horas. Concierto de Dani Miquel.
Normail 5€, oro 7€. Auditorio de la

Música de Casinos.

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE
20:30 horas. Manifestació Nocturna:

‘La nit serà violeta’.  Plaça de
L’Ajuntament. #20s #LuzVioleta

#EmergenciaFeminista
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P. G. | Pese a que ha sido
una contrarreloj durante los
meses de julio y agosto, las
obras de ampliación del cole-
gio público de Lorigulla han
estado listas para la vuelta al
cole. Los alumnos del centro de
Primaria Mozart han podido
tener servicio de comedor des-
de el 9 de septiembre en las
nuevas instalaciones tras una
inversión de 87.000 euros.
“Aunque se han estado dando
algunos retoques y nos falta fi-
nalizar la nueva zona de aseos,
sí podemos decir que se ha lle-
gado a tiempo tal cual se había
planificado”, señala el concejal
de Educación, Javier Cervera.

Con las obras de ampliación
del comedor escolar se ha au-
mentado el número de comen-
sales por turno en más de 100
plazas, una reivindicación de la
dirección y del Consejo Escolar
Municipal. Y es que el colegio
disponía hasta ahora de 40
plazas de comedor para 150
alumnos que se quedaban a co-

mer, por lo que el servicio se
prestaba en dos turnos. Con la
ampliación de las instalacio-
nes, el centro escolar podrá
atender a 89 comensales si-
multáneamente, lo que permi-
tirá que puedan comer sin pri-
sas y con más espacio.

La actuación ha consistido
en la construcción de una plan-
ta anexa en el inmueble situa-
do en la plaza de España 

“Creo que se ha realizado un
gran trabajo de ampliación de
comedor y hay que estar muy
agradecido al trabajo de los ar-
quitectos técnicos, de la em-
presa responsable de la obra y
al equipo de limpieza munici-
pal que ha dado el toque final
para que el primer día de la
vuelta al cole estuviera limpio
y listo para poder usarse”, ha
añadido el edil.

Nuevo comedor escolar del colegio Mozart.

La Asociación Virgen de la Soledad ha celebrado la cena benéfica en favor de la lucha contra el cán-
cer en la que se han recaudado 4.109 euros que irán destinados a La Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC. El Ayuntamiento de Loriguilla contribuyó con una aportación de 500 euros.

La rotura de una tubería ha
obligado a cerrar la UCI del
Hospital de Llíria que permane-
cerá clausurada hasta que fina-
licen los trabajos de reparación
de las instalaciones.

Los hechos ocurrieron el pa-
sado 4 de septiembre cuando se
rompió una tubería de agua ca-
liente del techo de la Unidad de
Ciudadanos Intensivos que in-
undó la UCI y la Unidad de Ci-
rugía Sin Ingreso (UCSI) del
hospital comarcal, tal y como
recoge un vídeo en el que se
puede observar a los profesio-
nales sanitarios recogiendo el
agua con cubos. 

El siniestro obligó a evacuar a
los pacientes que se encontra-
ban en ambas salas a la sala de
Observación de Urgencias. 

Así lo ha denunciado la Cen-
tral Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF) a través de
un comunicado en el que urge a
la Conselleria de Sanitat a aco-
meter una profunda revisión de
las instalaciones en el Departa-
mento Arnau de Vilanova-Llí-
ria, en el que están incluidos el

Hospital de Llíria y el Arnau.
El sindicato explica que en la

actualidad la Unidad de Cuida-
dos Intensivos está cerrada y los
pacientes han sido reubicados
en diferentes dependencias del
centro hospitalario de la capital
de Camp de Túria. En el mo-
mento del reventón había cinco
personas ingresadas, que con
rapidez fueron evacuadas por
los profesionales.

La rotura de la tubería en el
hospital que atiende a los veci-
nos de las comarcas de Camp de
Túria, los Serranos y Rincón de
Ademuz, se suma a la caída del
techo de la entrada principal del
Hospital Arnau de Vilanova que
provocó heridas a dos personas.
Uno hechos que para el CSIF
evidencian la necesidad de ac-
tuaciones urgentes por parte de
la conselleria.

La central sindical ha puesto
el acento en el hecho de que el
techo del Arnau desprendido se
había reformado en el año
2018, mientras que el Hospital
de Llíria se inauguró hace me-
nos de cinco años.

Lunes y miércoles de 19 a 20 horas 
Martes y jueves de 10 a 11 horas · En la Sala de Espejos

Inscripciones en el Ayuntamiento o en el correo electrónico
educacion@loriguilla.com
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La Mancomunitat Camp de
Túria ha organizado diferentes
talleres y cursos para que tanto
desempleados de la comarca,
como empresarios, emprende-
dores y comerciantes puedan
adquirir nuevos conocimientos.

A lo largo del mes de septiem-
bre se han programado tres cur-
sos destinados a emprendedo-
res, autónomos, empresas y
comerciantes dentro del Acuer-
do Territorial de Empleo (ATE).

El 12 de septiembre se des-
arrollará el taller de Facturación
e IVA; para el 19 de septiembre
se ha preparado el taller de mo-
delos fiscales para autónomos y
el día 26 de este mismo mes los
interesados aprenderán cómo
hacer un plan de tesorería. 

Estos talleres se desarrollarán
en el Centro Multiusos de Llíria,
situado frente a la sede de la
Macomunitat de Camp de Túria
en horario de 10 a 13 horas. 

Aquellas personas interesa-

das en realizar alguno de estos
talleres pueden apuntarse a tra-
vés del Portal de Empleo y For-
mación de la Mancomunitat
Camp de Túria (https://gestio-
nandote.com/agencia/CAMP-
DETURIA) o llamando al telé-
fono 96 279 81 50 (Ext. 2).

Además, la entidad supramu-
nicipal ha progamado para este
otoño dos nuevos cursos de ma-
nipulador de alimentos junto al
Centro de Turismo (CdT). 

El primer de estos cursos se
impartirá el próximo 1 de octu-
bre en La Pobla de Vallbona y el
siguiente está previsto que se
desarrolle el 26 de noviembre
en L’Eliana.

Los desempleados que com-
pleten estos cursos, que son to-
talmente  gratuitos, podrán ob-
tener el carné de manipulador
de alimentos. Para acceder a
uno de estos cursos, los intere-
sados deben estar apuntados en
Labora.

REDACCIÓ | La sede de la
Mancomunitat Camp de Túria
ha acogido tras la vuelta de las
vacaciones la primera reunión
de coordinación de personal
técnico y cargos electos con
responsabilidad en Juventud
de todos los ayuntamientos de
la comarca de Camp de Túria.

El encuentro celebrado a
principios de septiembre en
Llíria ha sido, según explican
desde la Mancomunitat, “una
primera toma de contacto pa-
ra conocerse y empezar a tra-
zar líneas de trabajo común en
materia de Juventud”. 

Además de explicar las dife-
rentes subvenciones públicas a
las que pueden acogerse los

ayuntamientos en esta materia
y que se pueden solicitar a dis-
tintos organismos como la Di-
putación de Valencia y el IVAJ
(Instituto Valenciano de la Ju-
ventut), la cita ha servido para
tomar decisiones conjuntas en
beneficio de los jóvenes de la
comarca.

En este punto del orden del
día se acordó la celebración de
un encuentro de juventud a ni-
vel comarcal. La cita será el sá-
bado 19 de octubre en L’Eliana.

La jornada se convertirá en
un día dedicado a los más jó-
venes de Camp de Túria donde
podrán encontrarse, conocer-
se y experimentar con multi-
tud de actividades. Este nuevo

evento comarcal para la juven-
tud se suma al Techday Camp
de Túria, a principios del curso
académico. 

En esta primera reunión,
también se ha establecido que
una vez al mes se realizarán
nuevas reuniones a la que asis-
tirán el personal técnico y los
concejales delegados de Ju-
ventud de los ayuntamientos
para que el conjunto de res-
ponsables esté al día de las
materias en qué se está traba-
jando a nivel comarcal. 

El personal técnico se reuni-
rá, a su vez, periódicamente
con el objetivo de poder com-
probando el estado de las ac-
ciones a realizar.

Con el nuevo curso escolar
vuelven también las competi-
ciones deportivas. Desde hace
cuatro años, la Mancomunitat
Camp de Túria coordina las li-
gas intermunicipales dels Jocs
Esportius. Los colegios de los
municipios de la comarca for-
man sus equipos de fútbol sala
que durante el año académico
disputan la liga. 

Esta competición, según ex-
plican fuentes de la Mancomu-
nitat, se trata de una forma de
cohesionar a la comarca desde
el ámbito deportivo. Los alum-
nos que cursan desde primero

de Primaria hasta primero de la
ESO disputan los vierne los par-
tidos de cada jornada.

En el curso académico 2018-
2019 más de 600 escolares de la
comarca participaron en els
Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana. Los equipos son to-
dos mixtos. Los alumnos que
hayan nacido entre 2006 y 2013
y quieran participar en la
XXVIII edición que arranca el
próximo 18 de octubre pueden
a lo largo del mes de septiembre
para informarse en sus centros
educativos y formalizar la ins-
cripción.



Este 4 de septiembre el Consell decla-
ró la Emergencia Climática en nuestro
territorio. La juventud en cientos de ciu-
dades de todo el mundo, en un movi-
miento global sin precedentes, lleva mu-
chos meses manifestándose exigiendo a
los gobiernos Justicia Climática y que
“no les robemos su futuro”. Y es que des-
de hace décadas sabemos que hemos de
cambiar de rumbo, dejar de quemar
combustibles fósiles y de emitir CO2 a la
atmósfera para frenar el calentamiento
del planeta que empieza a tener conse-
cuencias irreversibles. Y la juventud, ca-
da vez más informada lo sabe y exige que
actuemos. Y desde Compromís estamos
de acuerdo, y lo hemos demostrado con
nuestra forma de gobernar. 

¿Y qué podemos hacer en el Camp de
Túria? Con el apoyo de la ciudadanía, lo
que inició el Govern del Botànic I y que
va a continuar con el Botànic II.

Tenemos la obligación de mantener
nuestra vegetación en el mejor estado
posible para que consuma CO2, poten-
ciando esa agricultura que nos ha dado
carácter y también de comer durante si-
glos, y cuidando nuestras dos grandes jo-
yas naturales, los Parques Naturales de
la Serra Calderona y del Túria. 

Respecto al Parc Natural del Túria
quiero destacar que es un Parque Natu-
ral que se creó con ánimo de especular
en todo su entorno en la época de los
PAIs con campos de Golf, y que durante

la anterior legislatura se ha ampliado ha-
cia el interior hasta Chulilla y se le ha do-
tado de un área de influencia, como la
que ya tenía el Parc Natural de la Serra
Calderona en todo su entorno, lo que ga-
rantizará la conservación ambas joyas
para las generaciones venideras. 

Por otro lado hemos de mejorar el aho-
rro y la eficiencia energéticas, tanto en
los hogares como en comercios, edificios
públicos y en la industria; el Botánic I
impulsó con ayudas y actuaciones estas
medidas y van a continuar, pues la ener-
gía que menos contamina es la que no se
consume. 

Y hemos de seguir potenciando el
transporte público para hacerlo atractivo
y útil para que use la mayoría de la gen-
te y dejemos el coche en casa. En esta le-
gislatura hemos conseguido que toda la
comarca sea considerada Área Metropo-
litana y por tanto sea incluida en su to-
talidad en el servicio de autobuses Me-
tropolitano Norte-Oeste, que se licitará
en breve y que por fin vertebrará nues-
tra comarca, dando el servicio que se
merece el Hospital de Llíria y sacando
del ostracismo a Vilamarxant con cone-
xión continua entre las estaciones de
metro de Riba-roja de Túria y de Llíria. 

No puedo acabar sin felicitar y agrade-
cer a Infoturia por estos 10 años de in-
formación comarcal independiente y de-
searle larga vida.

Emergencia en el
Camp de Túria
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En el darrer article en feia un tast sobre
els sous dels nostres polítics arran de la
constitució de les noves corporacions sorgi-
des al recer de les eleccions municipals al
Camp de Túria en juny passat. Pensava que
ja n’hi hauria prou. La realitat, però, m’ha
desmentit i m’hi he sentit en l’obligació de
parlar-ne amb major profunditat sobre els
salaris que perceben els nostres polítics, so-
bre el nombre i quantitat de regidors o regi-
dores amb dedicació exclusiva i, també, de
les diferències que hi ha entre els pobles o,
fins i tot, entre els partits polítics. Tot i que
hi ha unes directrius genèriques de la Fede-
ració Espanyola de Municipis i Províncies
sobre eixos aspectes, cada municipi i cada
partit polític fa la seua i apliquen eixos ba-
rems en funció de les corresponents parti-
cularitats. A la Pobla de Vallbona i a Llíria,
capital comarcal, és on més enrenou s’ha
creat este estiu que ja acaba per l’augment
del nombre de regidors alliberats –amb sou
públic- i per l’increment salarial que en per-
cebran a partir d’ara. És una polèmica que,
eleccions rere eleccions, sempre és motiu de
controvèrsia perquè no s’ha fet mai una en-
tesa entre tots els partits polítics al marge de
la seua ideologia que aprofiten l’avinentesa
per fer oposició i atiar alhora el correspo-
nent debat polític. Si s’hi fixaran uns límits
més estrets, potser, ens evitaríem la polse-
guera i l’enrenou polític. Demagògies al
marge, els sous dels nostres representants
són sempre un bon suc per als mitjans de
comunicació cada volta que es constituei-
xen els ajuntaments. 

D’entrada, he d’esmentar algunes de les
actituds, declaracions, exposicions i argu-
ments que una sèrie de polítics del Camp de
Túria han fet al llarg de l’estiu per defensar
la seua actitud, tant pel que fa a l’ampliació
dels regidors que cobraran un jornal com

també per aquells que els redueixen o, fins
i tot, en renuncien. Sense cap tipus de crite-
ri genèric, cadascú fa la seua. Al capdavall,
es tracta d’actuar, al meu parer, en funció
dels interessos polítics i, per tant, electorals
que se’n deriven. La primera que em va sor-
prendre va ser la nova alcaldessa de Bétera,
Elia Verdevío (PP), que només accedir al
càrrec en juny va anunciar en una entrevis-
ta concedida a Infoturia que “cal professio-
nalitzar la figura del polític local” i alhora
anuncia el seu compromís de abaixar els
sous dels polítics en la mesura de les possi-
bilitats. A més, també aposta per un debat
global amb la resta de partits per parlar-ne
i arribar a acords de futur sobre el tema. Em
sembla d’allò més positiu. Perfecte per evi-
tar entrar en polèmiques futures al marge
del partit que siga el poder. Caldria vore, pe-
rò, si la professionalització de què en parla
es refereix, exclusivament, a l’aspecte mo-
netari dels polítics. 

D’un altre costat, trobem l’alcalde de Ca-
sinos, Miguel Navarré (Compromís), que ha
renunciat al sou que l’anterior batlle cobra-
va per destinar-ho al taló-nadó de 300 eu-
ros. Demagògia? Necessitat? Realisme? De
ben segur, que la mesura desferma opinions
i interpretacions diverses. No crec que dei-
xe ningú indiferent sobre si un municipi de
dimensions reduïdes ha de tindre polítics
amb sou públic. Una tendència, però, dels
darrers anys és que cada volta més els po-
bles menuts tenen regidors i alcaldes amb
dedicació exclusiva pagada. No sols es trac-
ta del Camp de Túria sinó també s’hi han
afegit diverses localitats dels Serrans, una
cosa que fa uns anys hauria estat impossi-
ble.   

Les postures dels dos polítics, l’alcaldessa
de Bétera i el de Casinos, podrien situar-les
en els dos extrems del debat: si un polític ha
de ser professional o cal també una part de
vocació. No sols es tracta de buscar a la po-
lítica la via fàcil i directa per percebre un sou
públic sinó també cal destinar-hi una por-

ció enorme de vocació, de fer coses pel po-
ble, de dedicar-hi durant un temps deter-
minat –no tota la vida com fan alguns- el
seu temps per a millorar la vida dels seus
veïns. Això, per tant, suposa renunciar a la
seua professió durant un període de la seua
vida i, en alguns casos, també a la pèrdua de
poder adquisitiu si eixe polític rep un sou
important a l’esfera privada. Tanmateix, es-
ta segona possibilitat no és la que més so-
vinteja al nostre ecosistema polític. Ara més
que mai, caldria acordar uns mínims per-
què este debat no siga el principal durant els
inicis de cada legislatura política tot i que, si
som realistes, sabem que això serà difícil.  

Eixe debat a què al·ludia s’ha vist plasmat,
fil per randa, en dos ciutats importants a la
nostra comarca, en un cas a la capital co-
marcal –Llíria- i de l’altre a la més poblada,
la Pobla de Vallbona. En ambdós casos, hi
ha hagut canvis notables pel que fa a l’aug-
ment d’alliberats i a les quantitats que en
perceben. En el cas de Llíria s’han duplicat
les despeses en sous públics de l’equip de
govern en passar dels 128.380 euros als
prop de 275.100 que suposaran a partir d’a-
ra. En total, hi haurà set regidors alliberats,
quatre del PSPV, altres dos de Compromís
i un de Move. Estem parlant d’una ciutat
important a la comarca, capital política,  pe-
rò caldria vore si calen més o menys polítics
amb una dedicació exclusiva. 

De l’altre costat, la Pobla de Vallbona
també ha esdevingut aquest estiu el centre
d’atenció d’eixes remuneracions dels polí-
tics, on els cinc regidors que hi havia des de
2005 augmentarà a huit, mentre que l’al-
calde, fins ara sense sou, percebrà un altre
75% per compatibilitzar-ho amb l’esfera pri-
vada. A més, els salaris passaran dels
31.000 als 36.000 euros l’any, unes xifres
que han suposat una contraposició dels dis-
cursos de l’equip de govern i l’oposició, tot
en un afany per adreçar-se a l’opinió públi-
ca a fi de convèncer-la, cadascú amb una in-
tenció diferent. Tota eixa disparitat d’opi-

nions ens recorda que els partits canvien de
pensament en funció dels seus interessos, si
són al govern o a l’oposició. No hi tenen cap
tipus de problema per canviar els argu-
ments o la seua forma de fer política. Sols
s’adapten a les circumstàncies i fan seues les
opinions que abans bandejaven perquè els
temps i els indrets han canviat. 

No em puc estar de comentar l’efecte que
em va provocar este estiu en llegir que un
polític d’este comarca, amb un bagatge im-
portant a les seues espatlles i una carrera
política iniciada fa dècades, ha estat centre
d’atenció per part d’un mitjà de comunica-
ció en anunciar que en el seu nou lloc de tre-
ball, situat al cap i casal, percebrà prop de
60.000 euros l’any. Molt? Poc? Suficient?
Merescut? Hi ha tantes i tantes raons que
podríem omplir fulls i fulls al respecte. De
ben segur que molts dels nostres lectors vol-
drien aproximar-se a eixa quantitat inabas-
table per a  una gran majoria. Fins i tot, al
mitjà de comunicació es recorda que eixe
salari és molt semblant al que rep un con-
seller de la Generalitat, amb totes les dife-
rències de treball, responsabilitats i fun-
cions que han de portar a terme cadascun
d’ells. Em vaig quedar embadalit en adonar-
me que hi ha llocs de treball que són lluny
de tots els focus de l’opinió pública que pas-
sen desapercebuts per a una gran majoria
de les persones. Per descomptat, les quanti-
tats que es perceben en determinades insti-
tucions, organismes o entitats públiques
s’han de determinar amb molta cura. Cal
parar molta atenció perquè no deixen de ser
recursos públics que s’han de fiscalitzar. I
ningú no ha de romandre al marge d’eixes
circumstàncies. 

Polític: professió o
vocació 

La Serra de Porta-Coeli, de sempre ha
estat molt vinculada a la gent de la nostra
comarca, en diversos sentits. Especial-
ment per als qui son amants de la mun-
tanya i de la natura, és un gran espai na-
tural molt atractiu. En aquesta serra
tenim fonts que brollen aigua pel qualse-
vol lloc entre elles destaquen: Font del
Berro, Font del Poll, Font del March,
Font de l’abella, Font de la Gota, Font del
Tristan, Font del Llentiscle, etc... Tenim
una fauna i flora de una gran varietat en-
tre ells destaca: porc senglar, el gat sal-
vatge, la geneta, les esquirols de tos els
colors, les guineus (raboses). Tenim pins,
alzines i una vegetació preciosa, tot i les
cremades que han hagut.

Però la serra té a més un majestuós
monestir i sense ell la serra no seria ella,
perdia gran part del seu valor.

Per a tothom que va d’excursió a la se-
rra un principal motiu és passar pel mo-
nestir que li dona el nom a la serra i ad-
mirar la seua bellesa que és un plaer
sensorial, intel·lectual i espiritual, en-
cantar-se amb la seua visió, reflexionar i
imaginar-se cm serà per dins? Com ens
atrau la seua visió , com ens fa sentir el
seu magnetisme la seua espiritualitat, la
seua serenor i pau. És un monestir adap-
tat perfectament al paisatge i la seua
imatge ens impacta profundament.

La serra no l’entendríem sense el mo-
nestir.

El monestir a exercit una gran influen-
cia a la nostra comarca, el Camp del Tú-
ria, ja des de la seua fundació, dons les
terres varen ser cedides pel rei Jaume I

al monestir. Un privilegi que va concedir
als monjos de la Cartoixa de Porta-Coeli.

Aquest monestir té una historia i un
passat digne d’admirar i estudiar.

Per això, si tenim en conte tot el que
hem dit, no pot haver cosa més absurda
que passar un dia per la Cartoixa i trobar-
te una llarga tela negra que no deixa veu-
re des de la carretera el monestir de la
nostra visió.

Sense cap motiu van tancar la capella
exterior del monestir a les visites, per a
la missa dels diumenges o impedir l’ac-
cés al revolt del meravellós pont, si no
que ara sembla que també molesta que
gaudim de la seua visió.

Es tot tan absurd com voler posar-li
portes a la muntanya o al mar. El mones-
tir forma part del paisatge i el paisatge es
patrimoni de tothom. No podem anar po-
sant tapies per la muntanya.

Altra cosa seria si pretenen fiscalitzar
la seua vida, la seua relació comunitària,
trencar el seu vot de silenci i clausura.
Però res d’això simplement gaudim de la
seua visió d’aquest paisatge majestuós.

Serà falta de sensibilitat? Si una perso-
na te sensibilitat i sap captar la impor-
tància de la Cartoixa, de segur que facili-
taria i propiciaria una major relació i
harmonia i ens permetria gaudir de la
Cartoixa en la mesura que no trenque per
a res la seua intimitat i el seu retir espiri-
tual que els seus monjos necessiten.

El monestir és i ha de ser, com el seu
indica, la Porta del Cel, la porta del para-
dís, per als que estimen la nostra mun-
tanya, la nostra cultura i la nostra histo-
ria, de la que el monestir és protagonista.

“Tots formem part de la creació cui-
dar-la és la nostra obligació”.

La Serra de Porta-
Coeli i el seu

monestir
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La Cartoixa de Portaceli des-
taca per ser el primer monestir
creat en terres valencianes el 5
de setembre de 1272. El seu fun-
dador va ser el dominic fra An-
dreu d'Albalat, bisbe de Valèn-
cia i confessor de Jaume I.
Aquest monestir s'alça sobre les
restes d'un antic poblat andalu-
sí situat a la vall de Lullén(1) i
s'inicien els seus treballs de
construcció el 1274.

Els principis de Portaceli van
ser modestos, perquè a penes
comptava amb una ermita i un
pati tancat amb cel·les per a
allotjar als primers religio-
sos(2). En 1385, gràcies a les
ajudes econòmiques de Marga-
rita de Lauria, es reinicien els
treballs ampliant el monestir
deixant constància d'una cons-
trucció d'estil gòtic valencià. En
aquesta fase es realitza l'església
major, que es consagra el 1400,
i la resta de dependències. Més
endavant s'afegiran dos claus-
tres renaixentistes. Al llarg de la
seua història es realitzen nom-
broses reformes i intervencions,
les quals deixen testimoniatge
de diferents èpoques, així doncs,
trobem estils del renaixement,
manierisme, barroc i neoclàssic.

Un altre element que destaca
en la cartoixa és un aqüeducte
gòtic del s. XV format per dotze
arcs i que porta l'aigua a una an-
tiga bassa amb la qual els mon-
jos reguen els horts i que proce-
deix de la Font de la Mina o
Font de la Foia.

Tal com descriu la pàgina de
"Serra tot natura", "el monestir
està dividit en dues zones ben
diferenciades: la clausura i les
obediències, seguint els esque-
mes d'una cartoixa medieval i
que s'ha mantingut fins als nos-
tres dies.

La clausura està constituïda
per dues parts: la cenobítica,
amb l'església conventual, el
claustre gòtic, la sagristia, l'aula
capitular, el refetor, la cuina, les
capelles i l'hostal; i l'eremítica,
amb els claustres del Cementeri
i dels Tarongers, juntament
amb l'església i claustre de Sant
Joan. Al voltant dels claustres es
disposen les cel·les dels monjos.

A la cartoixa s'accedeix per un
pont que es va construir en 1803
amb grans carreus i consta d'un
sol arc de mig punt i 25 metres
de llum. La zona baixa del mo-
nestir dóna pas a les hortes i
consta d'un pati on estan situats
el forn, el graner, el celler, la
llenyera, i les estables..."(3)

És important destacar que Jo-
sé Manuel Almerich la cataloga
com la més antiga de les sis car-
toixes existents a Espanya.

Entre les seues parets Fra Bo-
nifacio Ferrer, germà de Sant
Vicent, va traduir per primera
vegada la Bíblia del llatí(4) al
valencià desobeint la prohibició
de l'església de traduir la Bíblia
a  una llengua romanç, és a dir,
a una llengua que podia ser en-
tesa pel poble. El 1498 la Inqui-
sició, que només reconeixia l'au-
toritat de la Vulgata, va declarar
aquesta obra com a perillosa per
a la fe, i va ordenar lliurar i cre-
mar tots els exemplars. L'última
còpia coneguda d'aquesta obra
es va perdre en un incendi.

Per a finalitzar recordarem

que Portecoeli el 1898 es va con-
vertir en un hospital per a tu-
berculosos, més endavant va ser
presó i amb la invasió napoleò-
nica va ser saquejada i espolia-
da pels francesos.

1. 
https://www.serratotnatura.com/es/cartuja-

de-portaceli/
2.   
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartuja_de_Por

ta_Coeli
3. 

https://www.serratotnatura.com/es/cartuja-
de-portaceli/

4.
https://blocs.mesvilaweb.cat/almerich/?p=12
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