
Paiporta aprova un 
pressupost social que aposta 
per la lluita contra el canvi 
climàtic
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Paiporta

pressupost social que aposta 

A l’interior...

Entrevista a Isabel Martín 

Isabel a més d’estar al front de l’alcaldia, 
assumeix la gestió de l’àrea d’Hisenda i 
Administració General.

Qui som i qué estem fent?                             

Parlem de com afecten els pressupostos 
a cada àrea a més de les noticies més de-
stacades dels últims mesos.

El deute es manté a zero i crei·
xen les partides de Joventut i 
programes per a la sostenibili·
tat. “Adoptarem mesures valen·
tes per a lluitar contra el canvi 
climàtic”, afi rma l’alcaldessa i 
regidora d’Hisenda, Isabel Mar-
tín

Sobre la base del treball portat a ter-
me des de 2015, l’equip de govern de 
Paiporta ha aprovat aquest dijous en 
un ple extraordinari el pressupost 

per a 2020. Els comptes ascendei-
xen a 15.900.294,73, el que suposa 1,2 
milions més que els últims aprovats, 
l’any 2018. Degut, sobre tot, a l’actua-
lització de salaris i a la contractació 
de més personal per a millorar els 
serveis, així com a una previsió d’in-
gressos major per la bona marxa de 
l’economia, els comptes municipals 
s’incrementen un 8,42%.
Aquest augment es produeix man-
tenint el deute a zero, amb el perí-
ode mitjà de pagament a proveïdors 
en xifres rècord, i amb les partides 
destinades a l’atenció de l’emergèn-

cia social intactes després de l’es-
pectacular increment de més d’un 
60% iniciat l’any 2016, i que s’ha con-
solidat any rere any, mantenint els 
335.000 euros de 2018.
El pressupost per a 2020 consolida 
les polítiques progressistes i de res-
cat de persones encetades al 2015, 
i gira recursos cap a iniciatives de 
conscienciació i protecció del medi 
ambient, “que són fonamentals per 
a combatre els efectes de canvi cli-
màtic”, explica l’alcaldessa i regido-
ra d’Hisenda, Isabel Martín“.

+ polítiques socials
+ serveis públics
+ lluita contra el canvi   
    climàtic
+ activitats per a Joventut
+ programes per a Persones        
    Majors
+ esport
+ cultura
+ educació
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L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, 

té un doble repte aquesta legislatura. 

A més d’estar al front de l’alcaldia, as-

sumeix la gestió de l’àrea d’Hisenda i 

Administració General.

Després d’un any electoral intens, com 

afronta el 2020?

Amb una majoria absoluta d’esquerres 

al Govern de Paiporta i amb l’augment 

de vots de Compromís a les darreres 

eleccions municipals, tenim per da-

vant una legislatura forta i estable. 

I després de tres cites electorals tan 

seguides podem centrar-nos en el que 

realment ens importa: continuar tre-

ballant de valent per les persones. A 

més aquests anys la càrrega de treball 

és i serà doble, perquè a les tasques 

d’alcaldia sume les de la regidoria 

d’Hisenda. Això sí, agafe aquesta àrea 

en bona posició pels comptes sanejats 

de l’Ajuntament, un gran assoliment 

que ja aconseguírem la legislatura 

passada amb la nostra companya de 

Compromís, Beatriz Jiménez en l’àrea 

financera. 

En què destaquen els pressuposts 

d’aquest any? 

Els pressupostos de 2020 consoliden 

les polítiques progressistes i de rescat 

de persones encetades en 2015. Per 

altra banda, augmenten els recursos 

cap a la protecció de medi ambient 

que són fonamentals per a combatre 

els efectes del canvi climàtic, este és 

un dels compromisos del nostre pacte 

de govern. Hem posat per damunt de 

tot l’interès general de les persones, 

l’horitzó de la justícia social, del res-

pecte al medi ambient, la lluita contra 

el canvi climàtic i el benestar animal. 

Sempre hem tingut les prioritats molt 

clares. I eixes prioritats estan ben 

marcades en aquests comptes que ce-

lebrem haver consensuat. En total, els 

comptes municipals per a enguany as-

cendeixen a 15,9 milions d’euros. Això 

són 1,2 milions més que els últims 

pressupostos de 2018. I ho fem sense 

deute amb els bancs, comptant amb 

l’actualització de salaris i la contrac-

tació de més personal en ESPAI per a 

millorar el servei a la ciutadania. Tot 

això és gràcies a una bona gestió que 

ha fet possible un augment del 8’42% 

en la previsió d’ingressos. 

Perquè s’ha decretat l’emergència cli·

màtica a Paiporta?

Cal pensar en global i actuar en local. 

Les institucions i la ciutadania han 

d’entendre i atendre la urgència de la 

lluita contra el canvi climàtic i l’Ajun-

tament de Paiporta ha d’exercir un 

paper clau en la informació i educa-

ció sobre la necessària reducció de les 

emissions, a més d’adoptar totes aque-

lles mesures que dins del seu marc de 

competències ajuden a evitar l’aug-

ment de la temperatura global i millo-

rar la salut i el benestar de les perso-

nes. El canvi climàtic és una evidència 

científica, ho hem comprovat fa pocs 

dies amb el temporal Glòria, un feno-

men que serà cada vegada més habi-

tual. Ens trobem davant d’una situació 

d’emergència climàtica. El planeta, els 

éssers vius i els ecosistemes estan en 

perill com ho confirmen informes re-

cents de diverses institucions cien-

tífiques. Per això als pressupostos de 

2020 destinem 130.000 euros en inver-

sions per implementar el Pla de Mobi-

litat Urbana Sostenible que aposta per 

la reducció d’emissions amb la millora 

de vies públiques; un pla director de 

l’arbrat municipal enfocat a conser-

var i millorar el patrimoni arbori de 

Paiporta i un augment d’espais per a 

l’aparcament.

Que podem esperar de les obres a Vil·

la Amparo?

Vil·la Amparo acollirà un centre de 

dia i ja estem avançant en les per do-

nar-li ús a aquest edifici emblemàtic 

per a Paiporta. La casa és de propie-

tat municipal i es troba ara a l’últim 

tram de la seua rehabilitació, per a la 

que destinarem 1’2 milions d’euros del 

romanent de tresoreria. Hem iniciat 

també els contactes amb la Conse-

lleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

per a estudiar la fórmula que permeta 

la gestió del centre. Els informes preli-

minars assenyalen que podria arribar 

a una capacitat aproximada de 70 pla-

ces.

En que punt es troba el futur pavelló 

esportiu?

És un projecte gran i cal treballar-ho 

sense presses, pas a pas, i sobretot 

amb la participació dels clubs es-

portius. Ja hem tingut les primeres 

reunions tècniques amb la nostra re-

gidora d’Esports i Joventut, Marian 

Val i el nostre regidor d’Urbanisme i 

Medi Ambient, Pep Val, per planificar 

la zona esportiva amb el futur pavelló, 

a l’espai ja expropiat entre la piscina 

coberta i el camp de futbol El Palleter. 

També ens hem reunit, i continuarem 

fent-ho amb els clubs esportius locals 

per conèixer les seues necessitats. Vo-

lem una zona esportiva pel gaudiment 

del poble, d’acord amb les necessitats 

d’un municipi com Paiporta i, com ja 

és una constant en qualsevol projecte, 

que siga energèticament eficient.

Isabel
Martín
Alcaldessa de Paiporta
@iisabelmg

Uns pressupostos per a totes
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Paiporta

La millora de l’accessibilitat dels 
carrers i instal·lacions de Paiporta 
per aconseguir una Paiporta sen-
se barreres i més segura per a cria-
tures i majors és un dels objectius 
per als pròxims mesos. Desta-
quem, a més, en compliment amb 
la declaració d’emergència cli-
màtica aprovada a setembre per 
tots els grups municipals d’aquest 
Ajuntament, la destinació d’inver-
sions per valor de 130.000 euros 
per implementar el Pla de Mobili-
tat Urbana Sostenible que aposta 
per la reducció d’emissions amb 
la millora de vies públiques; un 
pla director de l’arbrat municipal 
enfocat a conservar i millorar el 
patrimoni arbori i un augment 
d’espais per a l’aparcament. 

Els programes mediambientals 
experimenten un augment del 
47% i s’augmenta el personal en 
urbanisme. Destaca també l’incre-
ment del 20% del pressupost de 
l’empresa pública ESPAI per millo-
rar els serveis a la ciutadania en 
jardineria, neteja d’edifi cis i viària, 
obres i manteniment d’instal·la-
cions. Però també en augment 
i millora dels mitjans que s’uti-
litzen com les noves màquines 
agranadores i l’augment del ba-
leig dels carrers del nostre poble. 
Es contractaran més persones per 
al servei de neteja d’edifi cis per 
les necessitats en alguns centres 
educatius. S’augmenten les per-
sones en el servei de jardineria i 
obres amb una persona per cada 
departament. 

En total un augment de 9 perso-
nes que amplien i reforcen els 
serveis de l’empresa pública que 
conjuntament amb la consolida-
ció dels programes de reforç de la 
plantilla amb 7 contractes de 3 a 6 
mesos es fan per a èpoques esti-
vals i de suplències per vacances 
milloraran sensiblement l’efi cièn-
cia d’ESPAI. És un pressupost que 
aposta per nous i millors serveis a 
la ciutadania.

PRESSUPOSTOS 2020
PRESSUPOSTOS 2020

> Pep Val

La ciutadania de Paiporta 
planifi ca la lluita contra el 
canvi climàtic
L’Ajuntament realitza el pro-
cés participatiu del Pacte 
d’Alcaldies pel Clima i l’Ener-
gia, que compromet a comp-
tar amb un 27% d’energia re-
novable, reduir les emissions 
un 40% abans de 2030 i millo-
rar l’efi ciència energètica un 
27%. Així ha quedat refl ectit 
en l’auditoria externa a què 
s’ha sotmés el consistori per 
tal de complir els termes del 
Pacte d’Alcaldies pel Clima i 

l’Energia. La Regidoria man-
tindrà les trobades ciutada-
nes per tal d’anar adaptant 
les solucions a les necessi-
tats de cada moment, i per a 
que la ciutadania conega els 
avanços que s’estan portant 
a terme. De fet, l’Ajuntament 
reconvertirà en breu a ener-
gia solar la casa consistorial, 
el Centre Cultural, l’Auditori 
Municipal, i els CEIPs Lluís 
Vives i Ausiàs March.

Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat
S’aprova per unanimitat la 
proposta de Compromís de 
declarar l’Emergència Climàtica 
a Paiporta

El Plenari municipal de 
Paiporta va aprovar amb el 
suport de tots els grups la 
proposta de Compromís per 
declarar una situació d’emer-
gència climàtica a la localitat 

i establir compromisos per a 
la reducció de gasos d’efecte 
hivernacle, apostar per ener-
gies renovables, el consum 
responsable i de proximitat 
i la mobilitat sostenible. Se-
gons recull la moció, el canvi 
climàtic és una evidència ci-
entífi ca i ens trobem davant 
d’una situació d’emergència 
climàtica que només la po-
sen en qüestió els represen-
tants de les entitats respon-
sables d’aquest problema. 

Paiporta inicia un pla de 
millora de l’accessibilitat 
urbana amb 33 intervencions 
en 20 carrers
L’Ajuntament de Paiporta 
continua amb el pla de millo-
ra de l’accessibilitat urbana 
amb amb la planifi cació d’ac-
tuacions en 20 carrers dife-
rents repartits per tot el nucli 
urbà. La inversió en el pla, és 
de 65.000 euros i l’objectiu 
és millorar les condicions 
d’accessibilitat en diferents 
punts de la localitat, amb la 

supressió de barreres arqui-
tectòniques, l’adaptació a la 
normativa vigent d’algunes 
rampes existents i, en defi ni-
tiva, facilitar la comunicació 
de totes les persones garan-
tint la continuïtat en l’itine-
rari des de les zones adja-
cents en els emplaçaments 
sobre els quals s’ha actuat.

Nou aparcament públic de 
1.600 metres quadrats al barri 
Picanyer

L’Ajuntament de Paiporta 
habilitarà un aparcament 
públic en un solar de 1.643 
metres quadrats situat al 
barri Picanyer. Amb els in-
formes tècnics preceptius i 
el vist i plau de la intervenció 

municipal, tot està a punt per 
a obrir els accesos a aquest 
espai necessari en un poble 
densament poblat i amb un 
parc mòbil extens. Les pri-
meres estimacions tècni-
ques apunten a que podria 
arribar a acollir més de 120 
vehicles.
D’altra banda, l’Ajuntament 
manté negociacions amb 
altres propietaris i propietà-
ries de solars situats a altres 
punts estratègics de Paiporta 
on es podria repetir la fórmu-
la del barri Picanyer.

Ampliació i millora de voreres, 
accessibilitat i clavegueram 
L’Ajuntament de Paiporta 
ha impulsat les obres d’am-
pliació i millora de voreres, 
encreuaments, xarxa d’abas-
timent d’aigua potable, clave-
gueram i evacuació d’aigües 
pluvials als carrers Sant Edu-
ard, Sant Francesc, Palleter 

i Poeta Llorente. L’objectiu 
global d’aquesta actuació, que 
afecta a diferents trams dels 
vials, és millorar tots aquests 
elements i adequar-los a les 
directrius marcades pel Pla 
de Mobilitat Urbana Sosteni-
ble (PMUS). 

La intenció de l’actuació és 
millorar l’estat del conjunt 
d’aquests carrers, l’accessi-
bilitat i la funcionalitat, així 
com la imatge urbana de la 
zona mitjançant l’actualitza-
ció de paviments i seccions 
viàries.

9 persones + en ESPAI
65.000 € en el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible
60.000 € més en arbrat
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  Economia, Ocupació i Comerç

El 2019 ha estat un any de renovació a 
l’àrea d’Economia, Ocupació i Comerç. 
Amb la incorporació de la regidora de 
Compromís Beatriz Jiménez, es van 
planifi car una sèrie d’accions per tal 
millorar la comunicació amb la ciuta-
dania. 

Hem estrenat una nova imatge i hem 
augmentat la nostra presència en les 
xarxes socials amb un compte d’Ins-
tagram, on les persones de Paiporta 
podran trobar tota la informació so-
bre la convocatòria de cursos, ofertes 
de treball, informació sobre comerç i l’ 
Ofi cina Municipal d’Informació al Con-
sumidor (OMIC). També hem posat en 
marxa nous cursos, atenent a les ne-
cessitats de les persones que busquen 
feina, com ara monitor/a de menjador 
escolar. Hem acomiadat als alumnes i 
personal docent dels tallers d’ocupació 
de l’any 2019 i hem rebut als del 2020. 

Durant el Nadal i des de l’àrea de co-
merç hem treballat de valent perquè la 
gent comprara a les tendes del poble, 
hem omplit de llums els carrers i les 
places, portàrem al Pare Noel a la Pla-
ça Major, i convidàrem a xocolatà a les 
xiquetes i xiquetes. També tinguérem 
una discomòbil per als més menuts i  
menudes un arbre de llums a la Plaça 
Soliera.

I així aplegarem a fi nal d’any amb la 
millor dada d’ocupació de l’any, 143 
persones de Paiporta han trobat feina 
durant el 2019!

El 2020 ha arribat ple de projectes. A 
banda del nou Taller d’Ocupació on 
les i els alumnes podran cursar una 
titulació d’administrariu, hem convo-
cat cursos per a gener i febrer, i estem 
preparant ja els del segon trimestre. A 
banda de noves edicions dels tallers de 
manipulador/a d’aliments, operador/a 
de carretons i monitor/a menjador es-
colar, recuperarem el de gestió de ma-
gatzem per radiofreqüència. 

Des de l’àrea de Comerç i l’OMIC tre-
ballem ja en les subvencions que ens 
hauran de permetre assolir noves fi tes, 
i ho fem comptant amb les associacio-
nes i les persones implicades en la vida 
econòmica i comercial de Paiporta.

> Beatriz Jiménez

Paiporta lidera el creixement 
d’ocupació a tot el territori 
Valencià
Les dades d’atur registrat 
a Paiporta han tancat l’any 
2019 amb xifres que s’acos-
ten cada vegada més als 
nivells anteriors a la crisi 
econòmica de 2008. De fet, 
l’exercici s’ha tancat amb 
un 14,97% d’atur, segons 
les xifres de Labora (antic 
Servef), el que suposa 1.872 
persones en cerca activa 
d’ocupació. Aquestes xifres 

contrasten amb els pitjors 
moments de la crisi, al tan-
cament de l’any 2012, quan 
Paiporta patia una taxa 
d’atur del 29,25% i 3.318 per-
sones buscant treball, amb 
el moment més dramàtic al 
juliol de 2013, quan es va ba-
tre el rècord des que es te-
nen registres, amb un 36,9% 
de persones desocupades 
entre la població activa.

Líders en 
afi liacions a 
la Seguretat 
Social

D’altra banda, un estudi 
fet públic per la General-
itat Valenciana ha des-
vetlat que Paiporta ha si-
gut el municipi valencià 
amb major creixement 
d’afi liacions a la Segure-
tat Social de l’últim tri-
mestre de 2019 respecte 
del mateix període de 
2018. En concret, les afi li-
acions a la Seguretat So-
cial i, per tant, la creació 
de llocs de treball, ha 
crescut un 4,4%, la xifra 
més alta de tota la Comu-
nitat Valenciana.

La inversió en tallers d’ocupació a Paiporta 
augmenta en 300.000 euros al 2019
La Regidoria d’Economia, 
Ocupació i Comerç ha in-
vertit un total de 696.164,40 
euros més en tallers d’ocu-
pació al 2019, una xifra que 
augmenta 296.504 euros 
respecte dels recursos des-

tinats al 2018. Al mateix 
temps, l’augment de la sub-
venció permetrà ampliar 
en 36 les persones benefi -
ciàries per als programes. 
Aquestes accions formati-
ves combinen l’aprenentat-

ge i l’increment de la taxa 
d’ocupabilitat de l’alumnat 
amb la percepció d’un sou 
durant el temps en què es 
troben realitzant els tallers. 

2020

Augmentem al doble la subvenció 
a la associació de Comerç 300.000 €

+ a formació
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Per part de l’àrea d’Igualtat continuem 
treballant per la incorporació de la pers-
pectiva de gènere en les polítiques pú-
bliques municipals. Des del 2015, s’ha 
treballat per integrar la perspectiva de 
gènere i programar accions conjuntes: 
Cultura, Auditori, Museu, Joventut, Bi-
blioteca, Medi Ambient, Informàtica, Co-
municació. S’ha impartit formació bàsica 
en igualtat i gènere, i formació especia-
litzada en pressupostos amb perspectiva 
de gènere, violència de gènere i menors, 
clàusules de contractació amb perspec-
tiva de gènere. Les formacions també hi 
han inclòs processos selectius no discri-
minatoris, per comunicació i imatge in-
clusiva, contra l’assetjament sexual i per 
raó de sexe.

Continuem lluitant contra la violència 
masclista, realitzant una atenció perso-
nalitzada a les dones, hui dia, més de 100. 
Des de la regidoria d’Igualtat treballem 
en accions que afavoreixen i promocio-
nen relacions saludables i minorar així la 
violència estructural i relacional al nos-
tre municipi. Creiem que és important 
conscienciar sobre aquesta xacra i que 
hem de fer-ho des del sistema educatiu, 
on hem posat gran part dels nostres es-
forços, per donar ferramentes a l’alumnat 
de tots els nivells educatius: des de xar-
rades on es treballa el ciber-assetjament, 
la corresponsabilitat, les masculinitats 
alternatives, o la visibilitat de les dones 
a tots el camps formatius, treballant des 
d’espais propers a l’alumnat com pot ser 
l’art o la música, amb els tallers de “rap 
Igualitari”, entra altres accions.

També treballant des de les famílies, 
sempre implicades, amb la programació 
de l’Escola de Famílies, on s’han treballat 
temes com l’educació emocional, sexua-
litat en adolescència, parella, tallers que 
integren l’educació saludable, la perspec-
tiva de gènere i prevenció en conductes 
addictives i violències masclistes.

Per al 2020 i el futur de la legislatura vo-
lem impulsar i seguir visibilitzant a les 
dones a totes les ares, però sobretot a 
l’esport i a la cultura. Continuarem amb 
l’impuls a l’esport femení, amb un suport 
específi c als clubs que el fomenten.

PRESSUPOSTOS 2020
PRESSUPOSTOS 2020

> Guillem Montoro

  Igualtat
Paiporta apel·la al paper dels homes i 
denuncia el negacionisme de les violències 
masclistes 
És important conscienciar 
sobre la xacra de la violèn-
cia masclista i hem de fer-
ho des del sistema educatiu, 
on hem posat gran part dels 
nostres esforços, per donar 
ferramentes a l’alumnat de 
tots els nivells educatius: 

des de xarrades on es tre-
balla el  ciber-assetjament, 
la corresponsabilitat, les 
masculinitats alternatives, 
o la visibilitat de les dones 
a  tots el camps  formatius, 
treballant des d’espais pro-
pers a l’alumnat com pot 

ser l’art o la música, amb 
els tallers de “rap Igualitari”, 
entra altres accions.
Hem impartit tallers a les 
escoles i instituts, on s’han 
programat conta-contes 
per la igualtat, i tallers.

Treballant per la igualtat amb els i les més jovens
És important conscienciar 
sobre la xacra de la violèn-
cia masclista i hem de fer-
ho des del sistema educatiu, 
on hem posat gran part dels 
nostres esforços, per donar 
ferramentes a l’alumnat de 

tots els nivells educatius: 
des de xarrades on es tre-
balla el ciber-assetjament, 
la corresponsabilitat, les 
masculinitats alternatives, 
o la visibilitat de les dones 
a tots el camps formatius, 

treballant des d’espais pro-
pers a l’alumnat com pot 
ser l’art o la música, amb 
els tallers de “rap Igualitari”, 
entra altres accions.
Hem impartit tallers a les 
escoles i instituts, on s’han 

programat conta-contes 
per la igualtat, tallers, com 
el de ‘No em toques el What-
sapp’, el teatre-fòrum ‘Com 
quedem?’ i el monòleg de 
Pamela Palenciano ‘No solo 
duelen los golpes’.

Paiporta instal·la les plaques 
que l’acrediten com a municipi 
protegit contra la violència
masclista
Com a municipi protegit 
contra la violència masclis-
ta, en complir els requisits 
de la Xarxa de Municipis 
Protegits contra la violèn-
cia de gènere, impulsada 
per la Diputació de Valèn-
cia, i a la qual es va adherir 
al novembre de 2018. 
Amb l’objectiu de protegir 

les dones amenaçades i 
víctimes potencials de la vi-
olència masclista, l’Ajunta-
ment ha complit en temps i 
forma amb els requisits mí-
nims d’entrada i permanèn-
cia en la xarxa, ja que ha 
adoptat mesures per a fer 
front a aquesta xacra social.

L’Escola de Famílies de Paiporta va oferir una 
xarrada sobre sexualitat en l’adolescència
A la xarrada es va explicar 
a pares, mares i famílies les 
activitats del taller afec-
tiu-sexual que es porta a 
terme amb els i les adoles-
cents, a més de resoldre els 
dubtes sobre aquests tallers 
o sobre qualsevol altre as-
sumpte relacionat amb la 

sexualitat en l’adolescèn-
cia. Quant als tallers afec-
tiu-sexuals que s’impartei-
xen als instituts, tenen com 
a objectius principals afa-
vorir unes relacions sanes 
i sense violència entre els 
i les adolescents, així com 
donar resposta a tots dub-

tes que sorgeixen respecte 
de la sexualitat en aquesta 
etapa de la vida. Els tallers 
s’ofereixen al llarg de tot 
l’any i se sufraguen amb 
fons del Pacte d’Estat Con-
tra la Violència de Gène-
re, canalitzats a través de 
l’Ajuntament de Paiporta.

Pressupost inicial d’Igualtat 35.000€
 - Més  20.000€ subvenció rebuda del Pacte d’Estat
 - Més de 5.000€ en subvencions 2020
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  Esports i Joventut

L’objectiu de l’àrea d’esports en esta 
nova etapa és donar continuat al pro-
jecte iniciat en l’anterior legislatura, 
pensat perquè l’esport arribe a totes 
les persones de Paiporta, completar-lo 
amb noves iniciatives, i sobretot, mi-
llorar les infraestructures existents i 
planifi car-ne de noves, en funció de 
les necessitats de la ciutadania. 

Millorar les infraestructures exis-
tents és fonamental per a continuar 
impulsant l’esport de base. Les esco-
les esportives són imprescindibles 
per acostar a les xiquetes i xiquets 
del poble a la pràctica esportiva des 
de ben menuts, però aquesta pràctica 
ha d’anar acompanyada d’un bon pro-
grama formatiu i  d’unes bones instal.
lacions. Treballarem per mantindre i 
millorar les que ja tenim i treballarem  
sobretot per dotar a Paiporta d’una 
zona esportiva acondicionada i amb 
nous equipaments que cobrisquen 
la demanda existent. Per això tre-
ballem en el nou pavelló però també 
en una zona esportiva a l’aire lliure i 
d’equipaments que donen cobertura 
a la pràctica tradicional de l’esport 
i a les noves disciplines cada vega-
da més presents al carrer: calistènia, 
per exemple, i parca polivalents entre 
d’altres.

Però no es tracta només de promou-
re l’esport, sinò de fer-ho sempre amb 
perspectiva d’igualtat d’oportunitats 
i inclusió, assegurant-nos que totes 
les persones puguen gaudir de l’es-
port sense barreres. En aquesta línia, 
estem preparant accions conjuntes 
amb la regidoria d’Igualtat per a la 
commemoració del 8 de març, a més 
de la participació en el Recreo Cross 
de la Dona, com tots els anys.

Aquests ultims mesos també hem 
sigut testimonis del creixement del 
Club de Patinatge de velocitat, a partir 
de la construcció de la pista de velo-
citat durant la legislatura pasada. Un 
èxit de participació que hem viscut 
amb la I jornada de Lliga Autonómica 
i les Jornades de Tecnifi cació amb la 
presència del Seleccionador Nacional 
celebrades a principi de febrer.

> Marian Val

Invertim 1,2 milions d’euros en millores per a la piscina coberta
Aquesta renovació ha tornat 
a colocar-nos entre les ins-
tal·lacions publiques  millor 
equipades de la comarca.  
La inversió s’ha repartit en 
diferents elements, encara 

que les inversions més ele-
vades corresponen a una 
aposta per l’efi ciència ener-
gètica de la maquinària de 
climatització i el sistema 
d’energia solar. A més, i dins 

d’aquesta aposta per una 
major sostenibilitat, s’han 
actualitzat dels sistemes 
de fi ltració d’aigua. A més 
d’aquesta millora hem ence-
tat un projecte de col·labora-

ció amb la piscina per oferir 
de manera periódica activi-
tats per a tota la població de 
manera conjunta. 

La Gala de l’Esport, un 
reconeiximent a l’esport de 
base
La 23 Gala de l’Esport va om-
plir L’Auditori en reconeixe-
ment als i les esportistes 
locals i al paper inclusiu de 
la pràctica esportiva. L’es-
deveniment va reunir una 
vintena de clubs i centenars 
d’esportistes de la localitat. 
Les entitats participants va-
ren entregar els seus premis 

anuals a membres desta-
cats per la seua labor diària, 
mentre que l’Ajuntament va 
nomenar les millors espor-
tistes de l’any, i va repartir 
diplomes de reconeixement 
i premis institucionals tant 
en funció dels resultats es-
portius com per l’esforç i la 
dedicació.

La 27a edició de la Quarta i Mitja Marató Paiporta-Picanya 
va ser un èxit de participació

Els carrers de Paiporta i Pi-
canya, així com el terreny 
d’Horta que uneix ambdós 
localitats, es varen conver-
tir en un circuit de carreres 
per unes hores en una de les 
competicions més antigues 
i populars de quantes se ce-
lebren, que va estar organit-
zada un any més pel Club 
Atletisme Paiporta i el Club 
Atletisme Camesllargues de 
Picanya, així com pel Servei 
Municipal d’Esports de Pai-
porta i el de Picanya.

En fi nalitzar la prova, l’al-
caldessa de Paiporta, Isabel 
Martín, l’alcalde de Picanya, 
Josep Almenar, i la regidora 
de Joventut i Esports pai-
portina, Marian Val, qui va 
disputar la Mitja marató, va-
ren fer entrega dels trofeus. 
El club Von Hippel-Lindau 
va obtindre doble recom-
pensa, amb la victòria de 
Mapi del Coso i el pernil 
com a club més nombrós en 
la carrera.

La partida 
de joventut 
augmenta un 93%

+
Avantprojecte 
del pavelló en 
marxa!
Ja hem iniciat les reunions amb els 
clubs per tal de tindre en compte to-
tes les seues aportacions a l’hora de 
plantejar el projecte.

El pressupost per a activitats de Joventut augmenta un 93% 
Els pressupostos 2020 aug-
menten un 93% la partida 
per activitats de Joventut. 
Això farà possible ampliar i 
consolidar el programa d’ac-
tivitats adreçades al més 
joves, com ara, les oferides 
al Centre Jove.. El planteja-
ment metodològic de l’area 
està basat en la perspectiva 

de l’oci educatiu, entès com 
“l’espai del qual formen part 
activitats culturals, socials, 
esportives, extraescolars o 
d’educació en el temps lliu-
re que es realitzen amb una 
intencionalitat educativa, 
més enllà de l’ensenyament 
reglat, basades en metodo-
logies d’Educació No For-

mal, que busquen potenciar 
l’educació en valors, i tenen 
la fi nalitat d’afavorir el crei-
xement personal, el desen-
volupament de la identitat 
i l’adquisició de valors i hà-
bits per a la vida, com ara 
la solidaritat, l’empatia i la 
felicitat”, segons s’afi rma 
en la Declaració d’Oci Edu-

catiu ‘Ens reunim amb uns 
altres valors’. I més, des de 
totes les activitats és treba-
lla sempre amb perspectiva 
transversal conjuntament 
amb àrees com Medi Am-
bient, Igualtat, Educació i 
Esports.
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Enguany partim amb un pressupost de 
335.000 euros i el repte d’optimitzar i 
agilitzar els serveis d’una àrea que s’ha 
vist potenciada els últims exercicis, des 
que l’any 2016 es va realitzar un espec-
tacular increment del 64% a les partides 
destinades a l’atenció de l’emergència 
social.

La rehabilitació de l’edifi ci de Vil·la Am-
paro per a convertir-lo en un centre de 
dia per a persones dependents i majors 
serà un dels grans projectes per a res-
pondre a les necessitats d’una ciutada-
nia que viu cada cop més anys i més 
saludable. Per això també la partida per 
a programes per a Persones Majors i 
Benestar Social pujarà un 7,5%.

Pensant en les persones més madures 
i les persones en situació de dependèn-
cia i donat l’èxit de passades edicions, 
hem oferit un nou curs per a curs de 
cuidadores i cuidadors no professionals 
i ampliat l’oferta dels tallers d’envelli-
ment actiu per a acollir a 100 alumnes 
més. Però no només tractem amb la 
població més adulta. Estem treballant 
colze amb colze amb la comunitat edu-
cativa desenvolupant els programes 
de prevenció als centres educatius per 
tractar la prevenció, la intervenció i la 
protecció dels i les joves davant de situ-
acions de vulnerabilitat, risc, desempa-
rament i desigualtat.

I per a continuar tractant els problemes 
que preocupen a paiportins i paipor-
tines, hem constituït el Consell de Salut 
de Paiporta, afavorint la participació i 
diàleg dels diferents actors municipals, 
des de la base de la ciutadania.

PRESSUPOSTOS 2020
PRESSUPOSTOS 2020
PRESSUPOSTOS 2020

> Rafa Gadea

  Benestar Social

Benestar Social presenta els programes de 
prevenció als centres educatius
El regidor de Benestar So-
cial, Rafa Gadea, i tècnics 
del seu equip s’han reunit 
amb les direccions dels 
instituts paiportins per a 
presentar-los els serveis 
de suport a l’educació dels 

joves que ofereix l’Ajunta-
ment . Aquesta acció pretén 
donar una resposta integral 
i multidisciplinar per a la 
prevenció, la intervenció i 
la protecció dels i les joves 
davant de situacions de 

vulnerabilitat, risc o desem-
parament, i de prevenció de 
situacions de desigualtat 
de gènere i lluita contra la 
violència masclista.

Els tallers d’envelliment actiu 
amplien la seua oferta
La Regidoria de Benestar 
Social, Sanitat i Salut ha in-
crementat en 100 places els 
Tallers per a l’Envelliment 
Actiu, activitats dirigides i 
gratuïtes que tenen com a 

objectiu promoure l’activi-
tat física i mental de la gent 
major. Les cinc activitats 
que s’ofereixen actualment 
són, ball, artteràpia, memò-
ria, informàtica i ioga.

El Consell de Salut de Paiporta 
pren el vol
S’ha constituït en Consell 
de Salut de Paiporta, ano-
menat “Mesa Intersectori-
al de Salut”. Aquest òrgan 
s’ha d’encarregar d’elaborar 
polítiques i activitats de 
promoció de la salut per a 
la ciutadania. El principal 
objectiu de la Mesa és im-

plicar als diferents actors 
municipals, com els centres 
educatius, els mateixos tèc-
nics municipals, els profes-
sionals del centre de salut, 
les associacions esportives 
i culturals en activitats de 
promoció de la salut.

Vil·la Amparo, el futur 
Centre de Dia de Paiporta
L’alcaldessa de Paiporta, 
Isabel Martín, i el regidor 
de Benestar Social, Rafa Ga-
dea, han gestionat amb la 
Conselleria d’Igualtat i Po-
lítiques Inclusives el suport 
fi nancer necessari per a la 
rehabilitació de l’edifi ci de 
Vil·la Amparo i el seu man-
teniment com a Centre de 

Dia. Aquest centre servirà 
per a atendre a les perso-
nes majors en situació de 
dependència i donar suport 
a les seues famílies, de ma-
nera que es puga evitar o al-
menys endarrerir l’entrada 
d’aquestes persones en una 
residència.

Un nou curs de cuidadores 
i cuidadors
A fi nals de 2019 s’impartí 
una nova edició del curs 
gratuït de cuidadores i cui-
dadors no professionals, 
promogut per la Regidoria 
de Benestar Social. Aquests 
cursos pretenen dotar de 

coneixements i habilitats 
a persones que cuiden a 
altres en situació de de-
pendència perquè puguen 
desenvolupar la seda tasca 
de la manera més efi caç 
possible.

335.000 €
en prestacions 
d’emergència social 20152014 2020

159.735 €
216.596 €

335.000 €
Governs amb 
Compromís
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compromispaiporta

Compromís parla sobre la gestió del servei de 
proveïment d’aigua i de sanejament en l’àrea 
metropolitana
Com la sanitat o l’educació, la gestió del cicle de l’aigua no pot tractar-se d’un negoci en el qual 
uns pocs obtenen grans benefi cis� d’un dret fonamental. Potser és el moment d’estudiar les 
alternatives per a aconseguir un sanejament urbà que garantisca un servei més efi cient, més 
barat i de més qualitat�

Una gestió que s’aborde des de dos punts de vista fonamentals:
�  - la repercussió de la gestió de l’aigua en el canvi climàtic
�-  un punt de vista social, l’accés a l’aigua elimina desigualtats


