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Paiporta

El nou govern cancel·la
un deute heredat del PP

Paiporta,
deute 0

L’Ajuntament demana un
finançament just per al poble valencià

Per un #TracteJust

La moció que va passar pel 
ple a petició de Compro-
mís i el PSOE, que votaren 
a favor junt a l’altre grup de 
l’equip de govern, PodEU, 
mentre que el PP va votar 
en contra i una regidora 
Socialista junt amb Ciuda-
danos es van abstindre. Regidora d’Esports i 

Joventut

info

             Objectiu complit  Sanejr l’estat dels comptes municipals

> Som els únics que tenint una 
renda per càpita inferior a la mit-
jana estatal, aportem a les arques 
de l'Estat com si estiguerem per 
damunt, és a dir, que sent pobres 
paguem com a rics.

Des de Compromís exigim al govern central un 
canvi immediat de finançament autonòmic que 
solucione la dramàtica insuficiència financera 
de la nostra autonomia, així com unes inversions 
territorialitzades en infraestructures d’acord al 
pes poblacional del territori valencià i compen-
sacions per la insuficiència de finançament i 
d’inversions dels últims anys.
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L’Ajuntament de Paiporta junt 
amb l’IES La Sénia potenciaran 
els projectes Erasmus+

L’Ajuntament de Paiporta col·la-
borarà amb els projectes d’inter-
canvi internacional que porta a 
terme l’IES La Sénia de la locali-
tat dins del marc dels programes 
Erasmus+. En total, aquest centre 
posarà en marxa enguany fins a 
7 projectes formatius que perme-

tran desenes de joves d’adquirir 
experiència en intercanvis mul-
tilaterals i també permetran una 
part de l’alumnat local de conèi-
xer altres països i realitats, un 
projecte a través del qual l’IES 
també rebrà Paiporta desenes de 
joves europeus.

Paiporta posa en 
marxa mètodes naturals 
de contenció de
determinades plagues
La regidoria d’Ur-
banisme, Medi 
Ambient i Sosteni-
bilitat ha instal·lat 
10 nius de rates pe-
nades al Barranc de 
Xiva i altres punts 
del nucli urbà, que 
ara s’han doblat 
fins a 20 casetes en 
total. 

Aquests nius te-
nen com a objectiu 
atreure noves co-
lònies de quiròp-
ters, amenaçats 
per la nova forma 
de construcció de 
cases i amb difi-
cultats per a trobar 
llocs adients on 
viure. Aquests nius 
han d’ajudar a l’as-
sentament d’aques-
tes espècies, que 
poden contribuir a 
controlar plagues 
com les de mos-
quits, un dels seus 
aliments predilec-
tes.

Les poblacions 
de rates pena-
des tenen com a 
mesura de con-
tenció i control 
natural de deter-
minades plagues

Amb l’objectiu 
d’analitzar quin 
tipus d’aquests 
animals hi ha a la 
població i a quines 
zones es poden 
assentar les colò-
nies s’ha celebrat 
recentment un ta-
ller obert a la ciu-
tadania en què es 
va aprofundir en 
el coneixement 
del mode de vida 
d’aquests animals, 
i on també es va-
ren justificar les 
zones elegides on 
instal·lar nius per a 
atreure la seua pre-
sència.

Al PP li molesta que el 
#GovernDelBotànic pose 
en marxa iniciatives 
positives per millorar la 
vida de la gent i fa tot el 
possible per evitar-ho. 

No els importa gens el 
benestar de les persones

Presentació campanya 

#TracteJust 
Horta Sud

Va comptar amb la presència de 
les alcaldies, Joan Baldoví, Xavi 

Rius, Maria Josep Amigó,
Pau Alabajos i Graciela Ferrer


