
Viver d’Empreses Paiporta Emprén:
Un coworking públic i gratuït 
a disposició de nous negocis
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El Viver d’Empreses ‘Paiporta 
Empren’ és una iniciativa de la 
Regidoria d’Economia, Ocupació 
i Comerç de l’Ajuntament de Pai-
porta, que posa a disposició de la 
ciutadania una estructura d’aco-
lliment temporal pensat per a 
situar a empreses en els seus 
primers passos en el mercat.

Constitueix un espai físic que 
tracta de cobrir les necessitats 
bàsiques de xicotetes i mitjanes 
empreses, i permet millorar les 
seues expectatives de supervi-
vència.

Pàgina 4

Promoguem l’ús del 
valencià i el comerç 
de proximitat
Les bosses distribuïdes per AVIVA i la 
Regidoria d’Economia són una alterna-
tiva sostenible al plàstic, i contenen un 
missatge de promoció del valencià en el 
comerç. 
Pàgina 7

Una via verda que ens 
connecte amb el Parc 
Natural de l’Albufera
El projecte té previst l’adequació dels 
marges del barranc que uneix les pobla-
cions de Paiporta i Catarroja.
Pàgina 9

Entrevista 
a Esther 
Coronado, 
nova regidora 
d’Igualtat
Periodista i Màster en Desenvolu-
pament, Institucions i Integració 
Econòmica, i destacada activista 
en favor de la lactància materna 
des del seu càrrec de presidenta de 
l’ONG Amamanta

Pàgina 3
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Teatre, autodefensa feminista, 
tallers educatius i escola de 
famílies en la celebració del Dia 
Contra la Violència Masclista a 
Paiporta
La programació de la Regidoria 
d’Igualtat pel 25N s’adapta a les 
restriccions sanitàries, però man-
té una ferma aposta per l’apodera-
ment de les dones i l’educació del 
jovent. La campanya visual apel·la 
als homes com a element fona-
mental per a frenar el masclisme

L’Ajuntament de Paiporta va celebrar 
el 25 de Novembre, Dia Internacional 
Contra la Violència Masclista, amb 
una sèrie d’activitats promogudes 
per la Regidoria d’Igualtat enfoca-
des a l’apoderament de les dones i la 
lluita per l’equiparació de drets. En-
guany, la programació estava adap-
tada a les restriccions sanitàries pel 
coronavirus, però manté la ferma 
aposta per avançar en la lluita per 
l’erradicació de la xacra social dels 
assassinats de dones pel simple fet 
de ser-ho.

A més, la cartelleria i la imatge de la 
celebració del 25N és una apel·lació 

directa als homes com a actors fona-
mentals en l’objectiu de combatre la 
desigualtat i acabar amb les conduc-
tes discriminatòries, amb el lema 
‘Frenar el masclisme està en la teua 
mà, no sigues còmplice’.

Entre les activitats promogudes pel 
consistori hi ha de tota mena i enfo-
cades a totes les edats. Des de tallers 
d’igualtat als instituts i escoles fi ns al 
laboratori d’autodefensa feminista, 
que ja estan en marxa, o el Labora-
tori Magdalena de teatre. També una 
sessió del projecte fotogràfi c ‘Muje-
res con sombrero’ sobre la diversitat 
de les dones a la localitat, elabora-
ció de cartelleria contra la violència 
amb la col·laboració dels tallers per a 
l’envelliment actiu, ‘stencil’ de guer-
rilla per la igualtat per a joves o xar-
rades de l’Escola de Famílies, amb 
la col·laboració d’InterAMPA. Tota la 
programació es pot consultar al web 
paiporta.es/25n

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Mar-
tín, ha afi rmat que “les polítiques 
d’igualtat impregnen tota l’activitat 
municipal de manera transversal 
des de 2015, quan es va crear la Re-
gidoria i es va dotar de personal qua-
lifi cat”, i el 25 de Novembre “és una 
data assenyalada per a portar a ter-
me accions concretes que ens aju-
den a conscienciar sobre la necessi-
tat de frenar el terrorisme masclista 
que acaba cada any amb desenes de 
dones al nostre país”.

Per a la regidora d’Igualtat de Paipor-
ta, Esther Coronado, l’Ajuntament 
ofereix “accions variades, interdis-
ciplinars i transversals que ajuden 
des de tots els àmbits i grups d’edat 
a conscienciar sobre la necessi-
tat d’atacar l’arrel dels assassinats 
masclistes, que no és altra que la 
desigualtat inherent a una societat 
heteropatriarcal que hem de canviar 
de manera urgent”.

“És indispensable comptar 
amb l’actitud proactiva dels
homes, que ells mateixos 
sàpiguen identifi car les 
conductes masclistes de les 
quals són testimonis al seu 
voltant, i animar-los a 
combatre la desigualtat i la 
discriminació

Cartelleria contra la 
violència masclista en els 
tallers per a l’envelliment 
actiu de Paiporta
Les persones usuàries dels ta-
llers per a l’envelliment actiu 
de Paiporta elaboren els últims 
dies cartelleria contra la violèn-
cia masclista, en una activitat 
emmarcada dins de la progra-
mació de la Regidoria d’Igualtat 
amb motiu del 25N, Dia Inter-
nacional contra aquesta xacra 
social.

Amb l’ajuda d’una monitora i 
després d’un procés participa-
tiu, les persones majors creen 
els seus propis eslògans i disse-
nyen els cartells amb missatges 
en favor de la igualtat i per l’era-
dicació de la violència contra 

les dones. La regidora d’Igualtat, 
Esther Coronado, ha visitat al-
guns dels tallers.

Per a elaborar la cartelleria, es 
debaten amb les desenes d’ho-
mes i dones usuàries dels ta-
llers per a l’envelliment actiu les 
particularitats de les agressions 
masclistes a les edats més ma-
dures, així com la importància 
d’homes i dones de la seua edat 
i el seu testimoni per a ajudar 
a les dones més joves, les fi lles 
i netes, per a que aprenguen a 
posar fre al masclisme i detec-
tar situacions de discriminació 
tradicionalment normalitzades.

Cartells #25N
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Periodista, activista pro-lactància ma-
terna i mare, una conjugació interes-
sant que ha convertit a Esther Coro-
nado primer en una referent dins del 
col·lectiu de Compromís per Paiporta i 
ara, en una peça fonamental al Govern 
Municipal.

1.- Esther, com arribes a la política local 
i al projecte Compromís per Paiporta?

La meua activitat ha anat sempre lli-
gada a l’activisme social des de dife-
rents moviments, com el sindicalisme, 
la cooperació internacional, l’agroeco-
logia o l’ecofeminisme. L’arribada de 
Compromís al Govern municipal va 
demostrar que es podia fer una política 
honesta, transparent i valenta, que po-
dia transformar el poble, en un referent 
de bon govern, progrés i feminisme a 
la comarca. El gran treball de les re-
gidores i regidors del grup municipal, 
del col·lectiu de Paiporta, ple de bones 
persones, molt treballadores, la fi gura 
d’Isabel Martín, una alcaldessa impli-
cada i valenta com poques, i un pro-
jecte transformador per a Paiporta, va 
ser decisiu per a  implicar-me i donar 
suport al treball de totes elles i ells. 

2.- Quins són els teus referents socials 
i polítics?

M’identifi que amb el discurs de Patri-
cia Merino, antropòloga feminista, que 
ha centrat la seua obra a reivindicar 
la inclusió dels interessos de la infàn-
cia i de les dones que crien infants en 
l’agenda política. També trobe molt 
destacat el discurs d’Esther Vivas, pe-
riodista i sociòloga vinculada a l’agroe-
cologia, i a la defensa d’una maternitat 
feminista davant el capitalisme. Sobre 
violència obstètrica seguisc de prop 
l’activitat d’Ibone Olza.
Quant a referents polítics, hi ha com-
panyes de Compromís com Lorena 
Moncholí, que em sembla una refe-
rència en feminisme. També em sent 
identifi cada amb el discurs de la di-
putada i portaveu de Compromís a les 
Corts, Mònica Àlvaro, i per descomp-
tat, la vicepresidenta de la Generalitat, 
Mónica Oltra, que ha marcat un punt 
d’infl exió en la política valenciana, fe-

minitzant-la.
Però les persones que més m’han ins-
pirat les tinc més a prop. Compromís a 
Paiporta és reconegut per la força i va-
lentia de les seues dones, i la tasca que 
desenvolupen i la que ja han realitzat 
dones com l’alcaldessa Isabel Martín; 
la regidora d’Economia, Beatriz Jimé-
nez; la regidora d’Esports Marian Val; o 
l’exregidora Zaira Martínez, m’inspiren 
cada dia.

3.- Què és el que t’ha enganxat de la po-
lítica local?

Treballar amb la consciència que la 
meua tasca així com la de les compa-
nyes, es refl ectirà en el benestar del 
meu barri i del meu poble, que em va 
adoptar fa 19 anys i que tant m’estime. 
Treballar per servir a totes les persones 
amb les quals em creue cada dia és mo-
tivador, perquè els resultats es poden 
veure a prop. Conéixer de prop quins 
problemes o situacions viuen les me-
ues veïnes i veïns, els companys dels 
meus nebots a l’escola o les persones 
que treballen als comerços on compre 
cada dia, impulsa a tractar de fer el 
nostre entorn una miqueta millor per a 
la nostra convivència.

4.- Que aportarà la seua experiència 
com a activista pro lactància materna 
a la seua tasca de regidora d’Igualtat?

Estem vivint una ofensiva molt forta 
des del patriarcat amb dos fronts di-
ferenciats: un és la intensifi cació de la 
cosifi cació i la comercialització dels 
cossos de les dones, que té en les xifres 
de tràfi c i prostitució i en les de criatu-
res adquirides per ventres de lloguer la 
seua manifestació més cridanera. L’al-
tre és la feminització de la pobresa, que 
a Espanya, està estretament vinculada 
a la pobresa infantil i a la inexistència 
de prestacions per a la criança. Les 
dues ofensives pivoten sobre un eix 
fonamental de la dominació patriarcal: 
la maternitat com a capacitat procre-
adora inalienable de les dones i com 
a experiència que els pertany. Poder 
acompanyar a tantes dones quan es 
converteixen en mares m’ha oferit una 
perspectiva ampla de la necessitat de 
protegir la maternitat.

5.- Quins són els reptes que et plante-
ges al front de la Regidoria d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Paiporta?

Cal donar continuïtat al treball encap-
çalat per Guillem Montoro a l’àrea, que 
ha fet una tasca formidable en preven-
ció de violència de gènere i divulgació 
en diversitat afectiu-sexual. Vull conti-
nuar potenciant l’educació en igualtat 
en centres educatius, però també fent 
valdre la diversitat de les nostres do-
nes madures, qui més han patit durant 
dècades un masclisme absolutament 
normalitzat. És essencial continuar 
donant suport a les dones en situació 
de vulnerabilitat o víctimes de vio-
lència masclista, tant des dels serveis 
socials, des de l’àrea d’Ocupació, i amb 
formacions que els ajuden a prendre 
consciència de les seues capacitats 
i autoconfi ança, així com donar-les 
alternatives i eines per fer front a les 
opressions. 

6.- El feminisme està vivint moments 
difícils, sembla que els avanços dels 
últims anys estan en perill i haurem de 
treballar dur per mantindre la posició. 
Com podem lluitar contra eixa tendèn-
cia a nivell local?

Per una part, el neoliberalisme està fa-
gocitant part del moviment feminista, 
buidant-lo de contingut i deixant de 
costat les reclamacions de les dones 
més desfavorides. Per altra, l’auge de 
l’extrema dreta ha tret a l’agenda del 
debat polític temes que fi ns fa poc s’en-
tenien com totalment superats i estem 
vivint regressions molt greus. Des de la 
política local podem repensar el nostre 
poble des del feminisme, revertint els 
processos de l’urbanisme salvatge, que 
és excloent i afecta directament a les 
dones. Per exemple, si el nostre urba-
nisme fi ca en el centre la maternitat, i 
per tant, la protecció de les xiquetes i 
xiquets, s’articula un poble més inclu-
siu i accessible, i això benefi cia a tots 
els sectors, totes les edats, i tota la di-
versitat funcional. Coneixent els riscos 
per a la salut de les dones durant el 
climateri, podem posar en marxa acti-
vitats específi ques perquè aquest grup 
millore les seues condicions físiques 
per afrontar aquest període. O si com-
provem que són dones la majoria de jo-
ves en situació de desocupació, podem 
posar en marxa una política específi ca 
d’ocupació per a les dones joves. En 
defi nitiva, proposant solucions als pro-
blemes pràctics que refl ecteixen la de-
sigualtat i propostes estratègiques per 
millorar la igualtat.

Esther 
Coronado

Entrevista
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El Viver d’Empreses Paiporta 
Emprén proporciona espai, 
infraestructura i serveis a nous 
negocis
La Regidoria d’Economia, Ocupació i 
Comerç de l’Ajuntament de Paiporta 
ofereix el Viver d’Empreses Paiporta 
Emprén, un espai públic i gratuït de 
coworking pensat per a persones em-
prenedores que tinguen entre mans un 
negoci o estiguen pensant en iniciar-ne 
un. El viver d’empreses ofereix espai, 
infraestructura i serveis per a donar un 
impuls inicial a aquelles persones que 
necessiten suport en els primers me-
sos de vida de les seues empreses.

El Viver d’Empreses Paiporta Emprén 
està situat al polígon industrial de l’Al-
queria de Mina i ofereix huit espais de 
treball individual repartits en quatre 

despatxos, a més d’una sala per a reu-
nions i formacions. Compta amb con-
nexió a internet, climatització, impres-
sora i servei de neteja i manteniment. 

Poden optar als espais microempreses 
i persones emprenedores amb negocis 
acabats de nàixer o amb pocs mesos de 
funcionament. El Viver d’Empreses de 
Paiporta està concebut com un espai 
amb infraestructura i serveis que puga 
estalviar costos i, d’aquesta manera, su-
pose un impuls a l’emprenedoria de la 
localitat. 

Per a la regidora d’Economia, Ocupació 
i Comerç, Beatriz Jiménez, «el Viver 

d’Empreses pot suposar l’impuls inicial 
clau per a aquelles persones amb una 
idea de negoci, una ajuda per a materi-
alitzar l’esperit emprenedor que hui en 
dia pot ser fonamental per a trobar una 
ocupació». Jiménez ha afegit que «en 
el context actual, és possible que mol-
tes persones opten per reinventar-se, i 
pensem que és una situació idònia per 
a rellançar un projecte municipal de 
suport a les xicotetes empreses i perso-
nes autònomes». 

Tota la informació sobre el Viver d’Em-
preses Paiporta Emprén es pot trobar 
al web municipal, en l’adreça paiporta.
es/viverempreses. 

“El Viver d’Empreses pot 
suposar l’impuls inicial 
clau per a aquelles per-
sones amb una idea de 
negoci, una ajuda per a 
materialitzar l’esperit em-
prenedor que hui en dia 
pot ser fonamental per a 
trobar una ocupació

Al Viver d'Empreses 'Paiporta Emprén' tens 

a la teua disposició:

· 8 espais de treball individual moblats

· Repartits en 4 despatxos de 15 metres quadrats

· Connexió a internet i wifi 

· Sala de reunions i conferències amb projector

· Impressora compartida

· Climatització
· Servei de neteja i manteniment

· Nevera i microones

· Espai cardio-protegit...
Contacte
Per a més informació sobre el Viver d'Empre-
ses 'Paiporta Emprén', posa't en contacte amb 
el Servei Municipal d'Ocupació, Formació i 
Comerç:

· Telèfon: 963972474
· Correu electrònic: atorres@paiporta.es
· C/ Santa Anna, 35. Paiporta

+info
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Al Viver d'Empreses 'Paiporta Emprén' tens 

a la teua disposició:

· 8 espais de treball individual moblats

· Repartits en 4 despatxos de 15 metres quadrats

· Connexió a internet i wifi 

· Sala de reunions i conferències amb projector

· Impressora compartida

· Climatització
· Servei de neteja i manteniment

· Nevera i microones

· Espai cardio-protegit

       UNA GESTIÓ 
       HONESTA 
       I EFICIENT 

Paiporta 
redueix el 
període mitjà 
de pagament
L’Ajuntament de Paiporta ha aconse-
guit reduir a 3,13 dies el període mitjà 
de pagament a proveïdors durant el 
segon trimestre de 2020. Just en el 
tram més dur de la pandèmia del co-
ronavirus, el consistori ha aconseguit 
passar d’un període de pagament de 
19,79 dies, registrat en el primer tri-
mestre, als poc més de 3 dies que ha 
tardat entre març i juny. L’equip de 
govern va donar compte d’aquestes 
dades, com és preceptiu per  llei, en el 
ple ordinari d’octubre. 

Per a l’alcaldessa de Paiporta i regido-
ra d’Hisenda i Administració General, 
Isabel Martín, “són unes xifres excep-
cionals, que fan de l’Ajuntament una 
institució solvent i fi able, amb la qual 
es pot treballar amb totes les garan-
ties, i que té els comptes sanejats i al 
dia”. 

La responsable dels serveis econò-
mics de l’Ajuntament també va tindre 
paraules d’agraïment per a les treba-
lladores i treballadors municipals: “les 
xifres demostren que, fi ns i tot en con-
dicions adverses com les derivades 
de la pandèmia, el confi nament i el 
teletreball, es pot continuar complint 
amb els compromisos a temps i amb 
el màxim rigor”. 

La gestió dels comptes públics a 
l’Ajuntament de Paiporta va donar un 
gir amb el canvi de govern de 2015. En 
menys de dos anys, al 2017, el deu-
te amb els bancs heretat del govern 
anterior, que arribava als 6,8 milions 
d’euros, va quedar cancel·lat. Aquella 
fi ta va suposar deixar de pagar fi ns a 
300.000 euros a l’any en interessos i 
destinar eixos recursos a prestar més 
serveis a la ciutadania. 

Des dels primers pressuposts d’aques-
ta nova etapa de coalició d’esquerres, 
es va incrementar de manera notable 

la partida destinada a serveis socials, 
una competència municipal a la qual 
tan sols estaven dedicades cinc perso-
nes, i que ara està reforçada amb fi ns 
a 22 professionals, tècnics de diferent 
nivell i administratives i administra-
tius en un equip multidisciplinar que 
disposa des de 2016 d’un 60% més de 
pressupost per a ajudes d’emergència 
de tot tipus.

Actualment, l’Ajuntament de Paiporta 
no té deute, ha congelat tots els im-
postos i taxes, que no han pujat des de 
2015 i, a més, compta amb un roma-
nent positiu de tresoreria de més de 8 
milions. Ha fet front a expropiacions 
per sentències judicials enquistades 
durant dècades que freguen els 5 mi-
lions d’euros, s’han abordat inversions 
com la piscina lúdica d’estiu o la pista 
de patinatge de velocitat, s’ha tingut 
cura del patrimoni públic, com són les 
dependències municipals, i es poden 
afrontar noves inversions que obriran 
un gran ventall de possibilitats per al 
benestar de les paiportines i paipor-
tins, com són la conversió de Vil·la 
Amparo en Centre de Dia per a majors, 
o la construcció del nou pavelló espor-
tiu, que es troba a punt de veure licita-
da la redacció del projecte.

Ara, l’equip de govern afronta la nova 
situació derivada de la incidència del 
coronavirus amb l’objectiu de mantin-
dre aquesta tendència de no deixar 
ningú enrere i continuar apostant per 
noves infraestructures i serveis. 
Amb la suspensió de la regla de des-
pesa aprovada pel govern central, el 
govern de Paiporta afronta la redac-
ció d’uns pressupostos municipals de 
rècord, centrats en les ajudes socials, 
però també en l’impuls econòmic i en 
inversions necessàries per a continu-
ar millorant els serveis públics. 

“Les xifres demostren que, fi ns i 
tot en condicions adverses com 
les derivades de la pandèmia, el 
confi nament i el teletreball, es 
pot continuar complint amb els 
compromisos a temps i amb el 
màxim rigor

Amb Isabel Martín s’ha reduït a 0 
els 6,9 milions d’euros de deute 
heretats de l’època del PP

S’han pagat tots els préstecs amb els bancs i 
s’ha rebaixat el període de pagament a prove-
ïdors. S’han pagat les expropiacions necessà-
ries i realitzat les inversions que no s’havien 
fet en legislatures anteriors. 

       UNA GESTIÓ 
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El secretari autonòmic 
d’Ocupació, Enric Nomdedéu, 
visita el Centre de Formació 
Ocupacional de Paiporta
El secretari autonòmic d’Ocupació i 
director general de LABORA, Enric 
Nomdedéu, va visitar l’Ajuntament de 
Paiporta i les instal·lacions del Centre 
de Formació Ocupacional. Nomdedéu 
va estar acompanyat per l’alcaldessa , 
Isabel Martín, la regidora d’Economia, 
Ocupació i Comerç, Beatriz Jiménez, 
i altres membres de l’equip de govern 
en una trobada amb el personal tècnic 
i docent de l’àrea, així com amb l’alum-
nat que cursa actualment alguns dels 
tallers i programes.

Precisament Paiporta ha aconseguit, 
gràcies a les gestions de la Regidoria 
d’Economia, Ocupació i Comerç, un to-
tal de 227.456,62 euros dels fons extra-
ordinaris ECOVID per a la contractació 
de persones que hagen perdut el seu 
treball durant la pandèmia. Aquests 

fons provinents de la conselleria 
d’Economia Sostenible, Sector Produc-
tius, Comerç i Treball permetran con-
tractar a 18 persones per a diferents 
àrees municipals que cal reforçar.

L’Ajuntament de Paiporta ha redoblat 
esforços de cara a fer front a la situació 
sobrevinguda a causa de la incidèn-
cia del coronavirus sobre l’economia. 
Així, va habilitar d’urgència un fons de 
350.000 euros per a autònoms, autòno-
mes i empreses que hagueren vist re-
duïts els seus ingresos dràsticament, i 
va emprendre accions formatives per 
a que els comerços s’adaptaren ràpi-
dament a la nova realitat del mercat, 
amb una digitalització creixent i un 
trànsit en línia cada vegada més pre-
dominant.

Paiporta aconsegueix 227.000 
euros del fons ECOVID de Labora 
per a contractar 18 persones
L’Ajuntament de Paiporta ha aconse-
guit 227.456,62 euros del fons ECOVID, 
habilitat per Labora, el Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, per a mitigar 
l’impacte de la crisi sanitària causada 
pel coronavirus sobre el mercat de tre-
ball. La Generalitat Valenciana ha des-
tinat un total de 29,9 milions d’euros a 
aquest programa de subvencions, que 
comparteix amb els ajuntaments.

En el cas de Paiporta, gràcies a les 
gestions de la Regidoria d’Economia, 
Ocupació i Comerç, arribaran 227.000 
euros, que permetran la contractació 
de 18 persones per a reforçar diferents 
àrees municipals durant sis mesos. La 
major part dels nous treballadors i tre-
balladores, al voltant de 12, reforçaran 
els serveis de l’empresa pública ESPAI, 
tot i que la xifra encara està per defi nir.

.
.
.
.
.
.
.

Contractacions 

amb els programes 

d’ocupació

- Treballadors       

agraris: 4 persones

- Emcorp: 6 persones

- Ecovid: 18 persones

- EMCUJU: 6 persones

Taller d’empaquetat de regals 
per a comerços locals
El taller està dins d’un espectacular in-
crement de formacions tant per a mi-
llorar l’ocupabilitat de persones en atur 
com de suport al comerç

El Servei Municipal d’Ocupació, Formació 
i Comerç de Paiporta ofereix cursos per a 
millorar l’ocupabilitat de les persones en si-
tuació d’atur i també per donar suport al co-
merç. Algunes formacion son per a obtindre 
el carnet d’operador o operadora de carretons 
elevadors, el de manipulador o manipuladora 
d’aliments, i monitor o monitora de menja-
dor. Les inscripcions es poden formalitzar al 
web PAIPORTA.ES/CURSOS 

L’Agència de Col·locació té com a fi nalitat la intermediació en el 
mercat de treball per a ajudar els treballadors i treballadores en la 
cerca d’una ocupació adequada a les seves característiques i, faci-
litar a les empreses la contractació del personal més apropiat a les 
seves necessitats.

C/ Santa núm. 35 baix – Paiporta  Tel.: 963972474

Agència de Col·locació 

Els primers sis mesos de l’any 
22 persones han trobat 

feina gràcies a la Agència 
de Col·locació
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AVIVA Paiporta reparteix 
bosses reutilitzables 
per a promoure l’ús del 
valencià al mercat
L’Agència de Promoció del Valencià 
AVIVA Paiporta va realitzar el primer re-
partiment de bosses reutilitzables amb 
missatges per a promoure l’ús del valen-
cià, també en el comerç de proximitat, 
com és el mercat no sedentari. 

A la primera jornada l’alcaldessa de 
Paiporta i responsable d’AVIVA, Isabel 
Martín, i la regidora d’Economia, Ocu-
pació i Comerç, Beatriz Jiménez, van 
acompanyar al personal tècnic de l’àrea 
de comerç i de l’agència de promoció 
del valencià, que han portat a terme el 
repartiment.

Les bosses distribuïdes per AVIVA i la 
Regidoria d’Economia són una alterna-
tiva sostenible al plàstic, i contenen un 
missatge de promoció del valencià en 
el comerç. A més, inclouen un glossari 
amb termes valencians per a anomenar 
alguns dels productes que tradicional-
ment es venen als mercats, per tal que 
la ciutadania conega aquest lèxic.

La confecció d’aquestes bosses és una 
iniciativa d’AVIVA Paiporta, junt a  altres 
agències de promoció del valencià arreu 
del País. En poques setmanes es torna-
ran a repartir centenars d’aquestes bos-
ses entre la clientela del mercat.

L’OMIC recupera més de 24.000 euros per 
a les consumidores i consumidors 
de Paiporta al 2020
El servei municipal gratuït presenta 175 re-
clamacions per a defensar els drets de la 
ciutadania, amb especial incidència en ca-
sos amb companyies de telefonia

L’Ofi cina Municipal d’Informació al Consumi-
dor (OMIC) de Paiporta ha recuperat un total de 
24.641,28 euros en consultes, denuncies, queixes 
i reclamacions presentades per consumidores i 
consumidors de Paiporta al llarg de l’any 2020. Així 
es desprén de l’informe presentat pel personal tèc-
nic que atén aquest servei públic i gratuït, situat al 
Centre de Formació Ocupacional, al carrer Santa 
Anna, 35.

D’acord amb les xifres de l’OMIC, fi ns a novem-
bre, a petició de la ciutadania, s’han presentat 175 
reclamacions en múltiples sectors, s’han fet 10 
consultes i s’ha elevat una queixa formal. Les re-
clamacions es reparteixen en un 24% a empreses 
de telefonia, un 12% en el sector de transports, un 
10,9% en agències de viatges, un 3,4 en electrodo-
mèstics i un 2,9% en pell, textil i calcer, entre d’al-
tres àmbits amb menor incidència.

Per a la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, 
Beatriz Jiménez, “la quantitat recuperada és el fruit 
del treball ben fet pel personal tècnic que s’ocupa 
d’aquest servei que presta l’Ajuntament, i que té la 
missió de garantir els drets de la ciutadania a l’ho-
ra de consumir i frenar els abusos que, massa so-
vint, es produeixen, a més de mediar quan apareix 
un confl icte”.

Jiménez, a més, ha animat a la ciutadania a recla-
mar els seus drets quan troben que han sigut vul-
nerats: “Els procediments no han d’acabar neces-

sàriament en litigis i confl ictes i, en aquest sentit, 
s’ha de destacar el paper de mediació que es pot 
exercir, i que pot aclarir malentesos i permetre re-
cuperar diners de productes o serveis prestats de 
manera defi cient”.

De les 175 reclamacions presentades, l’OMIC ha 
recuperat 5.468 euros en queixes a agències de vi-
atges, 6.000 a entitats fi nanceres i bancs, 3.368,29 
a empreses de telefonia, 2.751 a empreses de trans-
port, i quantitats ressenyables en vehicles i au-
tomòbils (850 euros), assegurances (900 euros) o 
electrodomèstics (948 euros).

En l’apartat de les consultes, i per sectors, també 
han sigut les més nombroses les relacionades amb 
el sector de la telefonia i les telecomunicacions 
(40%), seguides de la vivenda (20%), electròdomès-
tics (10%) i altres béns i serveis.

L’OMIC és un servei públic i gratuït que té com a 
objectius principals la informació i assessorament 
a consumidors, consumidores i usuàries en matè-
ria de consum, atendre consultes, reclamacions o 
denúncies, exercir la mediació en els confl ictes 
que puguen sorgir entre les parts amb motiu de 
relacions de consum que siguen de competència 
municipal per raó de matèria o territorialitat i la 
tramitació de les reclamacions. Físicament, es tro-
ba a disposició de tota la ciutadania de Paiporta 
al Centre de Formació Ocupacional (Carrer Santa 
Anna, 25), i en el telèfon 963972474.

“Aquest servei té la missió de 
garantir els drets de la 
ciutadania a l’hora de consumir 
i frenar els abusos

Agència de Col·locació 
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AGENDA JOVE DE TARDOR
El Centre Jove de Paiporta ensenya 
a utilitzar les noves tecnologies per 
a buscar treball
L’Agenda Jove de Tardor ofereix un 
curs en línia que aborda les enor-
mes possibilitats que ofereixen les 
noves tecnologies a l’hora de trobar 
treball, amb un repàs exhaustiu 
per totes les ferramentes tecnolò-
giques que milloren l’ocupabilitat. 
També mostrarà tècniques per a 
crear currículums i cartes de pre-
sentació, i diferents estratègies que 
es poden posar en pràctica.

A més, hi ha també el curs per a 

obtindre el certifi cat de manipula-
dor o manipuladora d’aliments, re-
quisit indispensable per a accedir 
a llocs de treball relacionats amb 
la restauració col·lectiva, com pot 
ser l’hostaleria o el monitoratge de 
menjadors. Aquest curs es realitza 
en línia, com el de tècniques i re-
cursos des de l’animació juvenil 
per a col·lectius amb necessitats 
educatives especials, que ensenya-
rà el disseny d’activitats adaptades 
a persones amb diversitat funcio-

nal des de la perspectiva de l’edu-
cació integral.
Entre l’oferta de l’Agenda Jove 
també hi ha el taller d’educador o 
educadora ambiental, en modali-
tat presencial, que permetrà l’ad-
quisició de ferramentes i recursos 
didàctics per a treballar de forma 
específi ca el respecte i la compren-
sió del medi ambient, i el disseny 
i avaluació d’activitats mediambi-
entals i la prevenció de riscos en el 
seu desenvolupament.

‘Inquiet’, el nou programa 
d’activitats esportives i d’arts 
escèniques del Centre Jove i 
l’SME de Paiporta
La regidoria de Joventut i Esports 
de l’Ajuntament de Paiporta posa en 
marxa ‘Inquiet,’ un programa d’acti-
vitats esportives i arts escèniques 
adreçades i pensades, especialment, 
per a persones de 12 a 18 anys. El 
programa parteix de realitats com 
l’abandonament freqüent de les acti-
vitats esportives durant l’adolescèn-
cia, especialment, entre les xiques, 
com a conseqüència de la pressió 
pels estudis o per l’aparició de noves 
formes de relació i oci vinculades a 
les noves tecnologies. És possible 
també que l’abandonament es dega 
a que no troben una oferta esportiva 
adaptada a les seues motivacions.

Per això el programa Inquiet, amb la 
clara intenció de reduir el sedenta-
risme i fomentar els benefi cis salu-
dables de l’esport, planteja activitats 
esportives no competitives i en la 
línia dels seus interessos: entrena-
ment runner, GAP, Kangoo jump i 
zumba.

D’altra banda, Inquiet inclou també 
activitats de l’àmbit de les arts es-
cèniques les quals, a més d’afavo-
rir l’activitat física, incideixen en el 

creixement personal en la mesura 
en què milloren l’autonomia, l’auto-
estima i el coneixement d’un mateix, 
afavoreixen el pensament crític i el 
treball en equip. En aquest sentit, 
les activitats programades són afro 
dance, ball urbà, circ i iniciació a la 
improvisació teatral.

El programa Inquiet cobra especial 
rellevància en un context en què el 
confi nament derivat de la crisi sani-
tària generada pel Covid-19 ha tingut 
conseqüències molt negatives sobre 
la socialització dels i les adolescents. 

Per este motiu, el programa Inqui-
et es planteja també com a objectiu 
oferir als xics i xiques d’entre 12 i 18 
anys espais de relació segurs que 
ajuden a pal·liar els efectes negatius 
del confi nament en els seus proces-
sos de socialització. 

Participar en activitats d’oci que 
compten amb un protocol de segure-
tat específi c en relació al Covid-19 i 
on la participació requereix del com-
pliment obligatori de les mesures de 
protecció, es converteix en una me-
sura de sensibilització i educació po-

tent de cara a la presa de decisions 
positives sobre els comportaments 
de risc enfront del virus i a l’adquisi-
ció d’hàbits de vida saludables.

“Espais de relació segurs que 
ajuden a pal·liar els efectes 
negatius del confi nament en 
els seus processos de socia-
lització.

En breu

Les activitats esportives tornen a la normalitat a 
Paiporta, adaptades a totes les noves mesures per evitar 
contagis. Èxit de participació en tots els grups.

Activitats gratuïtes, 
per a persones entre 
12 i 18 anys prefe-
rentment. Pràctiques 
esportives no compe-
titives i arts escèni-
ques per combatre el 
sedentarisme i pro-
moure el creixement 
personal
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Catarroja i Paiporta treballen en una gran via 
verda que les connecte amb el Parc Natural 
de l’Albufera
L’alcalde de Catarroja, Jesús Mon-
zó, i l’alcaldessa de Paiporta, Isa-
bel Martín, conjuntament amb la 
diputada provincial de mobilitat, 
Dolors Gimeno, han mantingut 
una reunió amb l’objectiu de agru-
par forces per al desenvolupa-
ment del projecte que unirà amb-
dós poblacions a través d’una via 
verda al costat del tram del bar-
ranc que comparteixen. Es tracta 
d’un projecte en el qual les dos lo-
calitats treballaran conjuntament 
per a aconseguir la subvenció de 
la Diputació de València en pro-
jectes de mobilitat sostenible.

“La creació d’una gran via de ci-
clovianants que puga vertebrar el 
nostre municipi amb la localitat 
veïna de Paiporta i el Parc Natural 
de l’Albufera és un projecte clau 
dins de la forma que tenim d’en-

tendre la mobilitat. Situacions 
com les que estem vivint ens in-
diquen la importància de comptar 
amb espais on vianants, ciclistes i 
altres formes de mobilitat puguen 
circular amb tranquil·litat, dei-
xant els vehicles de quatre rodes 
per a desplaçaments d’altra índole 
i acostant els espais naturals als 
nostres nuclis veïnals”, explica 
Jesús Monzó.

Per part seua, Isabel Martín, 
acompanyada pel regidor d’Urba-
nisme, Medi Ambient i Sosteni-
bilitat, Pep Val, afegeix que “amb 
aquest projecte contribuirem a 
millorar la mobilitat entre les nos-
tres dos localitats, i també la de la 
comarca en general, a més de fo-
mentar hàbits de vida saludables 
de la ciutadania d’ambdós muni-
cipis”. Martín conclou que “la mo-

bilitat de l’àrea metropolitana de 
València necessita projectes com 
aquest per a interconnectar mu-
nicipis que estan molt a prop en 
termes geogràfi cs, però allunyats 
en quant a les possibilitats de des-
plaçar-se entre ells sense vehicle 
privat”.

El projecte té previst l’adequació 
dels marges del barranc que uneix 
les poblacions de Paiporta i Catar-
roja. En aquesta zona s’espera la 
creació d’un carril bici i una via 
per als vianants que unisca a tra-
vés dels diferents espais generats 
en tots dos municipis, Paiporta 
mitjançant Catarroja, amb el Parc 
Natural de l’Albufera, en un pro-
jecte sostenible i que vol convertir 
en un pulmó verd aquest espai.

“L’àrea metropolitana de 
València necessita projec-
tes com aquest per a inter-
connectar municipis que 
estan molt a prop en ter-
mes geogràfi cs, però allun-
yats en quant a les possibi-
litats de desplaçar-se entre 
ells sense vehicle privat

Paiporta s’acollirà a la nova 
línia de subvencions per a vies 
ciclopeatonals de la Diputació de 
València
Gràcies a diferents línies de sub-
venció de la Diputació de Valèn-
cia, l’Ajuntament de Paiporta pot 
intensifi car les actuacions per a 
lluitar contra el canvi climàtic i 
fer la seua activitat més sosteni-
ble. Així, hi ha prevista la instal-
lació d’energia solar fotovoltai-
ca a l’Ajuntament, la Biblioteca 
Pública María Moliner i el CEIP 
Ausiàs March, amb una inversió 
que supera els 54.000 euros, l’ad-

quisició d’un vehicle elèctric per 
a la fl ota de l’Ajuntament, la im-
plantació d’un pla local de gestió 
de residus i la canalització de 
xarxa independent de reg abas-
tit pel pou municipal El Palleter 
per al reg dels horts urbans i la 
jardineria de la zona Sud del po-
ble, amb un pressupost estimat 
de 183.000 euros. En total, són 
294.000 euros que s’executaran 
en els pròxims mesos. 

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel 
Martín, ha agraït l’aposta de la 
Diputació en matèria de mobili-
tat i lluita contra el canvi climà-
tic. “Sense la seua ajuda, seria 
molt més difícil materialitzar 
polítiques que ens ajuden a re-
duir emissions i que promoguen 
mitjans de transport alternatius 
al vehicle privat”.
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Paiporta posa en marxa un 
programa per a pal·liar els 
efectes de la soledat no 
desitjada
La Regidoria de Benestar Social 
impulsa un projecte d’un any per 
a combatre un problema social de 
primer ordre en les societats occi-
dentals modernes que afecta prin-
cipalment a persones majors, però 
també a dones, joves i persones 
migrants

La regidoria de Benestar Social, Sa-
nitat i Salut Pública de l’Ajuntament 
de Paiporta ha posat en marxa un 
programa per a abordar un dels pro-
blemes socials de primer ordre en 
les societats occidentals modernes, 
com és el de la soledat no desitjada.

Aquest fenomen afecta principal-
ment a persones majors, però també 
hi ha altres col·lectius vulnerables 
als seus efectes, com són les dones, 
la població migrant o les persones 
amb diversitat funcional i, fi ns i tot, 
en els últims temps, gent jove. La 
fase inicial del projecte es perllonga-
rà durant un any.

L’Ajuntament tractarà la problemàti-
ca de les persones que es troben so-
les o desateses d’una manera social 
i comunitària, i no com un problema 
individual, ja que l’arrel de la soledat 
no desitjada està en l’estructura soci-
al actual de la civilització occidental, 
organitzada baix el paradigma d’una 
economia neoliberal, individualista i 
competitiva, on no sempre s’atén de 
manera adient a les persones ma-
jors, i on s’exclou a aquells individus 

que ja no són considerats ‘útils’ per 
diferents motius.

Per al regidor de Benestar Social, 
Rafa Gadea, “la soledat no desitjada 
és un problema que cal abordar des 
de l’administració  local ja que, per la 
nostra tasca del dia a dia, sabem que 
té conseqüències molt greus sobre la 
salut física i mental de moltes perso-
nes, que es veuen aïllades per la so-
cietat”. Gadea ha afegit que “en molts 
països, abordar la problemàtica de la 
soledat no desitjada és una actuació 
prioritària per als governs, ja que té 
efectes positius multiplicadors en 
les persones benefi ciàries d’aquests 
programes i el seu entorn”.

El procés per a iniciar aquest projec-
te és fonamental per al seu èxit. Així, 
s’ha confi gurat un grup motor o grup 
tècnic que ha de posar en marxa to-
tes les actuacions posteriors. Aquest 
grup es va constituir dies enrere amb 
presència del regidor de Benestar 
Social, Rafa Gadea, a més de per-
sonal tècnic municipal de l’àrea, de 
la Regidoria d’Economia, Ocupació 
i Comerç, i del Centre de Salut, que 
aporta el seu propi treballador social.

Aquest grup tècnic motor crearà 
posteriorment una mesa comunità-
ria amb representació d’entitats i col-
lectius socials del poble, que seran 
elements fonamentals en les actua-
cions següents, ja que son elements 

essencials que vertebren la societat i 
suposen grups de treball en contacte 
directe amb la ciutadania.

La mesa, que quedarà constituïda 
abans que fi nalitze 2020, establirà 
estratègies de sensibilització i di-
fusió del programa per a que arribe 
al públic objectiu, conformat princi-
palment per gent major, però també 
pels grups vulerables referits ante-
riorment.

La mesa també actuarà i farà servir 
a les entitats i col·lectius socials i al 
personal municipal com a ‘radar’ per 
a detectar possibles casos de soledat 
no desitjada i intervindre sobre ells. 
En aquest sentit, serà fonamental el 
contacte, per posar un exemple, amb 
el comerç local, ja que les botigueres 
i botiguers de proximitat coneixen a 
fons a la seua clientela i saben de les 
situacions considerades de risc.

Per últim, la mesa comunitària dis-
senyarà també les estratègies per a 
fer front a la soledat no desitjada, i 
posarà a disposició de les persones 
sobre les quals s’actue els recursos 
municipals que els poden ajudar a 
superar les difi cultats, com són el 
cursos i tallers del Centre de Forma-
ció de Persones Adultes (CFPA), els 
programes per a l’envelliment actiu 
o les activitats esportives del Servei 
Municipal d’Esports.

“La soledat no desitjada 
és un problema que cal 
abordar des de l’admi-
nistració  local ja que, 
per la nostra tasca del 
dia a dia, sabem que 
té conseqüències molt 
greus sobre la salut fí-
sica i mental de moltes 
persones

En breu

Celebració del Consell de Salut
Es varen valorar actuacions durant la pandèmia i es varen recoma-
nar coses com, per exemple, el mantiment dels tallers per a l’enve-
lliment actiu amb les mesures de seguretat pertinents (reducció de 
grups, aforaments, higiene de mans,
mascaretes... i supressió del ball)

Formació sobre 
pobresa energètica per 
a personal de Benestar 
Social

Comencen els tallers per a l’envelliment actiu 
de Paiporta amb les mesures de seguretat
La Regidoria de Benestar Soci-
al ha posat en marxa els últims 
dies els tallers per a l’envelliment 
actiu, les activitats pensades per 
a la socialització i la promoció 
de l’activitat física i mental de 

les persones majors de Paipor-
ta. Enguany, i degut a la situació 
d’alerta sanitària pel coronavirus 
Covid-19, s’han pres totes les me-
sures de seguretat per a impedir 
contagis de la malaltia i s’ha fet 

un esforç extra per mantindre 
una programació que acull a 
centenars d’homes i dones del 
poble, que poden trobar-se amb 
amics i amigues al mateix temps 
que es mantenen actives.
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  Medi Ambient 

El servei gratuït de recollida de 
cartró per a comerços locals ja 
compta amb 21 negocis adherits
La Regidoria d’Urbanisme, Medi Am-
bient i Sostenibilitat i l’empresa pú-
blica de serveis ESPAI de Paiporta 
han posat en marxa un servei gratuït 
de recollida de cartró i paper a domi-
cili per a comerços locals. La intenció 
del consistori és, d’una banda, millo-
rar la sostenibilitat del comerç local 
gràcies a l’increment en el reciclatge 
del paper i el cartró. A més, en la ma-
teixa acció, s’evita la saturació dels 
contenidors blaus.

La iniciativa compta també amb la 
col·laboració de la Regidoria d’Eco-
nomia, Ocupació i Comerç, que s’ha 
encarregat de difondre l’acció entre 
els comerços locals i organitzar-ne 
l’adhesió.

El servei ja compta amb 21 comer-
ços adherits, tot i que s’espera que 
s’amplie en les pròximes setmanes. 

Aquells comerços interessats es po-
den dirigir al número de telèfon d’ES-
PAI (961950185) o al correu electrònic 
espai@paiporta.es

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Mar-
tín, el regidor d’Urbanisme, Medi Am-
bient i Sostenibilitat, Pep Val, i la regi-
dora d’Economia, Ocupació i Comerç, 
Beatriz Jiménez, van realitzar una 
visita a alguns dels comerços que ja 
s’han adherit, per tal de testar el fun-
cionament del servei i prendre el pols 
als negocis benefi ciaris.

Martín ha afi rmat que “aquest és un 
exemple de política útil i transversal, 
que afavoreix tant a l’economia local 
com a la conservació del medi am-
bient, i que benefi cia tant al comerç 
local com a la ciutadania en general”.

Per a Pep Val, “el servei té un triple 

benefi ci molt interessant, ja que es-
perem incrementar el reciclatge, fer 
la vida més fàcil al comerç local i alli-
berar els contenidors del carrer per 
a que la ciutadania trobe també més 
còmoda l’acció de reciclar”.

La responsable d’Economia, Beatriz 
Jiménez, ha afegit que “la mesura 
afavoreix a la sostenibilitat i la pro-
ductivitat del comerç local, al qual 
sempre li va bé un servei gratuït, més 
encara, en les circumstàncies actu-
als”, al temps que ha afi rmat que des 
del govern implementaran “totes les 
mesures que siguen necessàries per 
a estalviar-los costs i donar-los su-
port, ja que són una part fonamental 
de l’economia local”.

“El servei té un triple be-
nefi ci molt interessant, ja 
que esperem incrementar 
el reciclatge, fer la vida 
més fàcil al comerç local 
i alliberar els contenidors 
del carrer

En breu

Noves plaques solars 
fotovoltaiques a 
diferents
dependències 
municipals
La regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Soste-
nibilitat continua apostant per les energies reno-
vables

Canvi de canonades 
abastiment d’aigua 
carrer San Juan de 
Ribera

Ha entrat en vigor la nova ordenança de 
subvenció d’impostos i taxes
per la instal·lació de fotovoltaiques en 
vivendes i empreses

Van a començar les 
obres per a construir el 
pas inferior en l’estació
de Metrovalencia

La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de Paiporta posa 
en marxa la nova Ofi cina Verda, un servei municipal gratuït d’atenció i 
informació sobre hàbits sostenible en el consum d’energia

L’Ofi cina Verda de Paiporta és un ser-
vei públic i gratuït d’atenció persona-
litzada amb cita prèvia en el qual es 
proporcionen a la ciutadania eines 
per a millorar el seu ús energètic i de 
subministraments mitjançant la ge-
neració d’hàbits per a la sostenibili-
tat, alhora que s’expliquen els canvis 

contractuals necessaris, i com dur-
los a terme amb èxit, per a reduir al 
màxim l’ús energètic de cada família 
o unitat de convivència atesa.

No oblides portar la teua factura 
elèctrica!
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Compromís presenta a 
Paiporta una moció en 
suport al poble sahrauí
La moció que ha presentat el grup 
municipal de Compromís a Paiporta 
està motivada pels fets del passat 13 
de novembre, on les forces armades 
marroquines violaren l’acord d’alto al 
foc. L’acord estava signat per les dues 
parts del confl icte, el Front Polisario 
i el Regne del Marroc. “Amb aquesta 
moció volem refermar el compromís 
de l’Ajuntament de Paiporta amb 
el poble sahrauí i també mostrar la 
nostra solidaritat davant les últimes 
accions del Marroc” ha destacat el 
portaveu municipal, Pep Val.

Val ha destacat algunes de les acci-
ons que ha fet la població els darrers 
anys, “Paiporta sempre ha participat 
activament en les diferents campa-
nyes de suport al poble sahrauí. Al-
guns exemples són la col·laboració 
en el programa vacances en pau o 

les diferents mocions de suport al 
Sàhara com la del recent ple d’octu-
bre, on el consistori va aprovar una 
moció institucional de suport al po-
ble sahrauí”. També ha recordat el 
compromís de l’actual equip de go-
vern amb la causa, penjant el passat 
dilluns una bandera sahrauí com a 
mostra de suport a aquest poble, “la 
solidaritat de Paiporta amb el con-
fl icte del poble sahrauí és més que 
evident i ens importa la situació que 
travessen.”

Segons explica Compromís el poble 
sahrauí porta patint una tragèdia des 
de l’any 1975, a pesar de les múltiples 
i reiterades resolucions de l’ONU que 
reconeixen el dret del poble sahrauí 
a decidir el seu futur lliurement 
aquestes no han sigut sufi cients per 
a solucionar el problema. “Cal buscar 

una solució justa i pacífi ca de mane-
ra urgent, culminant d’una vegada 
per totes el procés de descolonitza-
ció.” ha destacat Pep Val.

El portaveu assenyala que a la ma-
teixa moció es demana “continuar 
amb l’ajuda alimentària i la coope-
ració amb la població sahrauí que 
resisteix en condicions infrahuma-
nes en els campaments de refugiats 
i pal·liar les extremes condicions de 
vida dels seus habitants, cobrint ne-
cessitats alimentàries, educatives i 
d’allotjament”. Val ha volgut fi nalit-
zar destacant “la nostra solidaritat 
i suport al poble sahrauí en la seua 
justa lluita pels seus drets. Exigim el 
compliment dels drets humans en 
els territoris ocupats al Sàhara i de-
manem l’immediat alliberament de 
tots els presos polítics sahrauís”.

“Paiporta és un poble so-
lidari amb la causa sa-
hrauí, per això hem deci-
dit presentar una bateria 
d’iniciatives condemnant 
l’actuació marroquina i 
exigint actuacions efecti-
ves al govern de l’estat

Paiporta se solidaritza amb el poble sahrauí
Paiporta ha sigut una localitat histò-
ricament solidària amb la lluita dels i 
les sahrauís pel seu dret a l’autodeter-
minació davant l’ocupació del Marroc, 
produïda davant la passivitat de les 
autoritats espanyoles, tal com s’indica 
en les resolucions de Nacions Unides. 
Aquests textos instaven a la celebra-
ció d’un referèndum d’autodetermina-
ció, però han  sigut històricament ig-
norats per tots els governs espanyols i 
de la resta de països implicats.

De fet, en el recent ple d’octubre, el 
consistori va aprovar una moció ins-
titucional de suport al poble sahrauí 
a instàncies de l’Associació Paiporta 
Humanitària (APAHU) que va comp-
tar amb el suport de totes les forces 
polítiques amb representació en la 
corporació, en el desé aniversari de la 
brutal repressió exercida pel Marroc al 
campament de Gdeim Izik.

El consistori paiportí, a més, col·la-
bora des de 1996 amb la campanya 
‘Vacances en Pau’, en la qual participa 
la pròpia APAHU, i que cada any per-
met a centenars de xiquetes i xiquets 
sahrauís passar les seues vacances a 
terres valencianes, on reben atenció 
mèdica i poden escapar breument de 
les pèssimes condicions de vida als 
seus campaments d’origen. Així ma-
teix, Paiporta es va agermanar amb 
la daira de Lemsid, en una iniciativa 

de les autoritats sahrauís per a donar 
visibilitat a la lluita per la llibertat i 
per unes condicions de vida dignes 
d’un poble víctima de la repressió i els 
abusos.

“Som un poble solidari amb la cau-
sa sahrauí, i hem instat en infi nitat 
d’ocasions a les autoritats espanyoles 
a que es responsabilitzen de la precà-
ria situació de les persones sahrauís, 
sobre les quals el govern espanyol té 

una responsabilitat. Ara veiem amb 
moltíssima preocupació l’escalada 
motivada pels abusos de les forces 
marroquines, i volem explicitar el 
nostre suport, una vegada més, a la 
lluita per la justícia d’un poble al qual 
se li estan vulnerant sistemàticament 
els drets humans bàsics”, ha explicat 
l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín.
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La Regidoria de Medi Ambient 
instal·la nius per a aus insectívores 
a Paiporta
La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Soste-
nibilitat de Paiporta ha posat en marxa els últims 
dies un nou projecte d’instal·lació de nius per a 
aus insectívores a diferents punts de la localitat. 
L’objectiu del projecte és contribuir d’una manera 
sostenible al control de plagues, sense l’ús de pro-
ductes químics sinó amb la reintroducció d’espèci-
es que ajuden a exterminar determinats insectes i, 
de pas, contribuir a la millora de la biodiversitat de 
la localitat.

Les cases-niu s’han col·locat al parc de Vil·la Am-
paro, situat a la carretera de València, a la pinada 
del CEIP Jaume I, al fi nal de l’avinguda Montgó, i 
a la zona verda de la CV406, front a la carretera de 
Picanya. Els nius estan pensats per a facilitar l’es-
tabliment de parelles d’espècies que son capaces 
d’ingerir gran quantitat de mosquits, com són els 
pàrids, entre els quals és el més comú el totestiu o 
carboner major.

Per les seues costums i la seua prevalença a zones 
periurbanes de la comarca de l’Horta Sud, s’espera 
que puguen establir-se en la pròxima temporada a 
les localitzacions triades a Paiporta. Passats uns 
mesos, es revisarà si s’han establert parelles a les 
cases niu, i s’avaluarà si s’han de buscar nous em-
plaçaments.

En els últims cinc anys, Paiporta ha sigut pione-
ra en la introducció de mètodes sostenibles per al 
control de plagues i la lluita contra les males her-
bes. Així, s’han instal·lat nius per a rates penades, 
s’ha prohibit l’ús de pesticides químics per a acabar 
amb les males herbes, que s’han substituït per pro-
ductes innocus, i s’han combatut plagues de dife-
rents espècies i insectes amb altres espècies que 
podien acabar amb elles sense utilitzar productes 
perillosos per al medi ambient.

Paiporta va fer un període 
de consulta ciutadana per 
la nova ordenança de 
mobilitat
La Regidoria d’Urbanisme, Medi Am-
bient i Sostenibilitat de Paiporta es 
troba en el tram fi nal de cara a l’apro-
vació de la nova ordenança de mobi-
litat. Després de mesos de treball, la 
norma va entrar en el període de con-
sulta a la ciutadania, que podia conéi-
xer el contingut i fer aportacions en 
el portal de participació ciutadana. 
Aquelles persones interessades en 
suggerir modifi cacions tenien fi ns al 
21 de novembre per a fer-les arribar a 
l’Ajuntament.

Entre els aspectes més destacables 
d’aquesta nova ordenança de mobi-
litat hi ha l’establiment de Paiporta 
com a ciutat 30, és a dir, que la veloci-
tat màxima per a tot tipus de vehicles 
serà de 30 quilòmetres per hora a to-
tes les vies i carrers. Aquesta mesura 
s’adopta amb l’objectiu de reduir la 
contaminació i per a guanyar en se-
guretat vial, evitar accidents i facili-
tar els desplaçaments a peu.

D’altra banda, la nova ordenança re-
gula la circulació de vehicles de mo-
bilitat personal, cas dels patinets, que 
no estaven contemplats en l’anterior 
normativa i que actualment s’han 
estés de manera massiva. En aquest 
sentit, hi ha diferents preceptes que 

cal complir en funció de la potència 
del dispositiu i quant a les vies per les 
quals poden circular o l’obligatorietat 
de fer ús del casc.

La nova ordenança de mobilitat de 
Paiporta persegueix un objectiu fona-
mental, alineat amb el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible (PMUS), aprovat al 
2017, i que guia totes les actuacions 
de l’Ajuntament en aquest àmbit: in-
crementar els desplaçaments a peu, 
en bicicleta o en qualsevol mitjà de 
transport d’emissions zero o míni-
mes, per a aconseguir una ciutat més 
neta i combatre el canvi climàtic.

En defi nitiva, es tracta d’una nor-
ma que segueix el paradigma de la 
mobilitat tranquila i a mida del vi-
anant, i no a la de la velocitat de les 
màquines. Una mobilitat diversa que 
comença des de l’eixida de la porta 
de casa, i que ha d’estar acompasada 
amb les directrius nacionals i euro-
pees de reducció d’emissions i d’afa-
vorir la sostenibilitat i la sociabilitat.

La norma trenca la subordinació del 
o la vianant al vehicle privat, i assu-
meix el repte d’articular accions per a 
harmonitzar els diferents usos de les 
vies i els espais urbans, incloent-hi 

les persones que es desplacen a peu i 
la circulació de vehicles diversos, i no 
la preponderància del vehicle privat 
a motor de combustible fòssil, prota-
gonista de totes les polítiques de mo-
bilitat dels últims 50 anys.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Mar-
tín, va afi rmar que “la nova ordenança 
de mobilitat és el fruit de molts me-
sos de treball i d’una idea encetada al 
2015, com és la conversió de Paiporta 
en una localitat on siga més fàcil des-
plaçar-se a peu o amb mitjans soste-
nibles, on els carrers siguen primer 
per a les persones i després per als 
vehicles, perquè és una de les formes 
més importants en què podem inci-
dir en la lluita contra l’escalfament 
global”.

El regidor d’Urbanisme, Medi Ambi-
ent i Sostenibilitat, Pep Val,va afegir 
que “és el moment que la ciutadania 
ha de dir la seua i fer aportacions que 
segur que enriquiran una norma tan 
trascendental com la que ha de re-
gir la manera en què ens movem pel 
nostre poble en els pròxims anys”, i 
ha animat a les paiportines i paipor-
tins a que “milloren amb nosaltres 
aquest text”.

“La conversió de Paiporta 
en una localitat on siga 
més fàcil desplaçar-se a 
peu o amb mitjans soste-
nibles
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Compromís reclama al Consell que 
agilitze l’endarrerit Pla de Mobilitat 
Metropolitana de l’àrea de València
La diputada de Compromís, Papi 
Robles, ha presentat en Les Corts 
una Proposició No de Llei per instar 
el Consell a agilitzar la fi nalització 
de l’endarrerit Pla de Mobilitat Me-
tropolitana (PMOME) de l’Àrea de 
València, que es troba fora de tots 
els terminis marcats.

Segons explica Robles “la Generali-
tat Valenciana va iniciar en juny de 
2017 el procés per elaborar el PMO-
ME i existia un termini de dos anys 
per a presentar un document fi nal, 
cosa que no ha succeït. El PMO-
ME va molt endarrerint, en 2019 ja 
s’hauria d’haver aprovat i no con-
siderem que la pandèmia siga una 
motivació sufi cient per a justifi car 
que no tinguem ja este pla de mobi-
litat en funcionament”.

Com s’explica en esta iniciativa 
parlamentària de Compromís el 
PMOME de l’Àrea de València és 
l’element determinant per consoli-
dar la integració metropolitana de 
la mobilitat, i orientar una millor or-
ganització amb criteris d’efi ciència, 
sostenibilitat i cura de la ciutada-

nia, de manera coordinada entre to-
tes les administracions implicades, 
tant ajuntaments com Generalitat.

El PMOME, ha de donar resposta a 
71 municipis de l’àrea metropolita-
na de València amb uns objectius 
clars com són la consolidació d’uns 
intercanvis àgils entre persones 
minimitzant les necessitats de des-
plaçaments; potenciar el transport 
públic interconnectat, àgil i soste-
nible; recuperar espais per a la via 
pública; millorar la seguretat dels 
desplaçaments i suprimir barreres 
arquitectòniques; pacifi car el centre 
de la ciutat i millorar les operacions 
de distribució de mercaderies i pos-
sibilitar una convivència entre les 
diferents formes de transport, faci-
litant i apostant pel transport públic 
i per la mobilitat sostenible i salu-
dable en bicicleta.

“Aquestos objectius –ha assenyalat 
Robles- han de portar a aprovar una 
sèrie d’actuacions que s’han de con-
sensuar i planifi car, una situació 
que no s’està produint. Per exemple 
s’han anunciat infraestructures de 

transport per a la ciutat de València, 
com la línia de tramvia a l’Hospital 
La Fe, sense haver-se acordat prè-
viament amb l’Ajuntament. Per això 
cal una eina com el PMOME que 
evite actuacions unilaterals, però el 
seu endarreriment tampoc pot ser 
excusa per a no començar ja a co-
ordinar-se entre administracions”.

Com explica Robles, “el procés de 
confecció del PMOME s’ha dilatat 
en el temps de manera injustifi cada, 
quedant pendents diverses fases en 
la seua execució, que requereixen 
d’un impuls per a la seua fi nalitza-
ció inexistent a hores d’ara”.

“És per això que instem al Consell 
a presentar el document del PMO-
ME defi nitiu abans de la fi nalitza-
ció de l’any 2021, de cara a la seua 
aprovació a la major brevetat pos-
sible i articular, fi ns a l’aprovació 
del PMOME, totes les iniciatives i 
actuacions en matèria de transport 
en l’àrea metropolitana de València 
al si de l’Autoritat Metropolitana de 
Transport de València”, ha conclòs 
la diputada de Compromís.

El Senat demana al Govern rebaixar l’IVA dels instruments 
musicals del 21 al 10% a petició de Compromís

La moció de Compromís en la qual es 
reclamaba la revisió i modifi cació del ti-
pus d’IVA aplicable a la compra d’instru-
ments musicals ha sigut aprovada    pels 
grups del Senat. El senador de Compro-
mís, Carles Mulet, ha explicat en la Co-
missió de Cultura i Esport que “la pro-
posta parteix dels propis músics i que 
podria benefi ciar als més de 3,6 milions 
de persones que s’estima practiquen de 
manera habitual la música a Espanya” i 
ha recordat que l’actual IVA que s’aplica 
“és el doble que la mitjana europea, de 
manera que Espanya és un dels països 
que més grava aquests productes, quan 
països del nostre entorn tenen tipus 
més baixos a aquesta mena d’expressió i 
indústria cultural”.

La coalició ja va presentar en 2018 
aquesta iniciativa, que va decaure per la 
inestabilitat política, per la qual cosa ha 
hagut d’esperar, a pesar que nombroses 
entitats han manifestat el seu suport a 
aquesta reivindicació, que ha vingut se-
cundada per la Confederació Espanyola 
de Societats Musicals (CESM). El sena-
dor valencianista ha remarcat el suport 
de la coalició al món de la música, ja que 
“la cultura és segura, és creació d’ocupa-
ció, oferta formativa, generadora d’acti-
vitats de l’oci i tractora de professionals, 
carreres formatives i implica directa i 

indirectament a molts assalariats i for-
ma part de la idiosincràsia de moltes 
identitats com la valenciana i aquest 
sector ha sigut també molt castigat pels 
efectes de la crisi sanitària actual” i ha 
manifestat la seua “alegria” pel consens 
aconseguit i que repercutirà en benefi ci 
de moltes famílies i músics. 

La coalició, buscant el consens, ha reti-
rat una autoesmena en la qual reclama-
va com sol·liciten els fabricants d’instru-
ments musicals l’eliminació de l’IVA que 
s’aplica, ja que no existeixen bonifi caci-
ons als instruments d’ensenyament.

Mulet ha lamentat que no s’haja donat 
un suport “més sincer i clar” des dels 
partits popular i socialista “mesclant 
el PP conceptes com que les bandes de 
música són protaurines per a justifi car 
un suposat suport a la tauromàquia” o 
que “el PSOE haja tractat de ridiculitzar 
la proposta burlant-se del que voten els 
seus diputats i alcaldes a la nostra auto-
nomia amb una abstenció i que ara re-
clamen diàleg amb els sectors culturals, 
quan el PSOE está en el Govern”.

El senador ha recordat que la música és 
un element cultural de primera mag-
nitud i l’instrument musical és la base 
de la practica musical. Els instruments 
musicals en cap cas són un article de 

luxe o oci, sinó que fonamentalment 
són una ferramenta de treball per als 
músics. Els instruments musicals són 
un element bàsic en l’ensenyament dels 
xiquets i amés el seu ús és fonamental 
com a complement d’altres múltiples 
disciplines i fi ns i tot teràpies. Segons 
consultes formulades per l’Asociación 
Nacional de Fabricants-Comerciants 
Importadors i Exportadors d’Instru-
ments Musicals (COMUSICA) a la Direc-
ció General de Tributs, es concreta que 
a Espanya no hi ha cap bonifi cació o 
millora en el tipus d’IVA a instruments 
d’ensenyament. 

La petició ja ha sigut manifestada per 
la Confederació Espanyola de Societats 
Musicals (CESM) i han sigut diferents 
les institucions i organismes, com la 
Diputació de València, els ajuntaments 
de València, Castelló, Llíria, Alcanar, Pu-
çol, l’Alcúdia, Foios, Alberic, Bétera, Sant 
Jaume d’Enveja o Godall, entre altres i 
majoritàriament per consens que així 
ho han reivindicat a través de formaci-
ons polítiques ben diverses. Tan sols en 
territori valencià existeixen 557 socie-
tats musicals de les 1.100 que existeixen 
en l’Estat espanyol, té 60.000 alumnes 
a les escoles de música i 200.000 socis 
federats o s’estima aporten 40 milions 
d’euros al PIB valencià segons l’estudi 
d’EconCult de la Universitat de València.
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