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Gràcies al romanent que ha permès incorporar 5’7 mili-
ons d’euros més al pressupost per realitzar les inversi-
ons previstes al Pla d’inversions.

Inversions en Benestar Social 
Lluita contra el canvi climàtic 
Educació 
Esports 
Espais públics 

Pàgina 3

El circuit d’art 
urbà PaiportArt 
continua amb 
murals participatius 
a les escoles 
i instituts
Pàgina 4

Pàgina 4

Paiporta recupera 
4,3 milions de deutes 
en recaptació 
executiva en 
el període 2016-2020
Els bons resultats de la gestió econòmica dels últims anys 
permeten fer front a totes les actuacions previstes en el Pla 
d’Inversions 2021-2024.

Pàgina 2

5,7 milions d’euros més en 
inversions per al 2021

En marxa la conversió 
de la plaça de 
l’Església de Paiporta 
en espai compartit 
per a vianants
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Paiporta recupera 4,3 milions de 
deutes en recaptació executiva 
en el període 2016-2020
L’aposta per la modernització de l’administració i l’adhesió 
a convenis ha permés ingressar a les arques públiques 
diners pendents de cobrament des de 1998

Amb la intenció de recuperar el màxim del deute 
possible i transferir-lo a les arques municipals i a les 
diferents administracions implicades, es va prendre 
la decisió d’unifi car els valors en un única aplicatiu i 
connectar les dades amb els agents externs col·labo-
radors, com són entitats fi nanceres, l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social (INSS), l’Agència Tributària, 
la Direcció General de Trànsit (DGT) o Registre de la 
Propietat, entre d’altres.

A més, també a iniciativa de l’equip de govern d’ales-
hores i des del punt de vista polític, al 2016 es va de-
cidir, en primer lloc, adherir-se al Conveni Estatal 
d’Administració Tributària i la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies (FEMP) per a l’intercanvi 

d’informació i col·laboració. També al 2020, a inici-
ativa del govern, Paiporta es va adherir al conveni 
subscrit entre la AEAT i la FEMP.

Per a l’alcaldessa de Paiporta i regidora d’Hisenda i 
Administració General, Isabel Martín, «el govern de 
Paiporta ha tingut com a objectiu primordial racio-
nalitzar i fer més efectius els procediments adminis-
tratius per a millorar el cobrament i el serveis per a 
benefi ciar a la ciutadania en general». Per això, «ca-
lia posar ordre i articular els mecanismes necessa-
ris per a recuperar recursos que eren de totes i tots i 
estaven pendents de cobrament per deixadesa dels 
governs anteriors».
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Fem realitat el pla d’inversions 
més important que ha realitzat mai 
l’Ajuntament de Paiporta

Entre les actuacions més destacades troben 1,2 
milions per a la lluita contra el canvi climàtic. 
També hi ha 685.000 euros destinats a l’adqui-
sició i adequació del nou espai d’atenció de ser-
veis socials, 624.000 euros per a inversions en 
instal·lacions esportives,  així com millores en 

els espais públics per valor d’ 1’1 milions d’euros. 
Altres capítols del pressupost que es voran mi-
llorats amb la modifi cació de crèdit seran Igual-
tat, promoció cultural, accions amb gent major, 
joventut i assistència social primària.

“Unes inversions 
necessàries per al 
nostre poble, in-
dispensables per 
continuar lluitant 
contra el canvi 
climàtic i impres-
cindibles per a re-
activar l’economia 
local i de la nostra
comarca.

L’Ajuntament de Paiporta ha tancat la liquidació del 
pressupost 2020 amb un romanent positiu. Aquest 
romanent ha permès incorporar 5’7 milions d’euros al 
pressupost per realitzar les inversions previstes al Pla 
d’inversions.

Nou centre de serveis socials 
Vivenda social
Via verda fi ns a Catarroja
Noves zones verdes
Protecció de l’horta
Millora de les nostres escoles
Nou pavelló
Compra del camp del Palleter
Aparcaments
Peatonalització de la plaça l’Església
Parcs infantils
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  Nou model de ciutat

En marxa la conversió de la plaça de 
l’Església de Paiporta en espai compartit 
per a vianants
El govern local trau a concurs la redacció del projecte 
de reurbanització d’aquest espai emblemàtic i els 
carrers adjacents, que tindran com a eix fonamental 
la mobilitat a peu. 

Circuit d’art urbà PaiportArt
Murals participatius a les escoles i 
instituts
PaiportART es va estrenar amb el mural en homenatge a Katherine 
Switzer, la primera dona maratoniana, a càrrec de Barbiturikills, amb 
motiu del 8 de Març. El mural es va situar al poliesportiu municipal.

L’actuació a la plaça de l’Església de Sant Jor-
di és una de les que estan previstes en el Pla 
d’Inversions Municipals 2021-2024, amb una 
provisió de fons per a enguany de 150.000 
euros i una valoració econòmica inicial de 
900.000 euros que es concretarà exactament 
quan s’aprove el projecte. En poc de temps es 
resoldrà la licitació de la redacció del projecte.
Posteriorment, s’adjudicarà l’obra en un nou 
concurs públic i s’executarà.

Per tant, la nova plaça de l’Església de Sant 
Jordi serà un espai en consonància amb els 
principis marcats pel Pla de Mobilitat Urba-
na Sostenible (PMUS) de Paiporta, document 
aprovat al 2017 i que promou els desplaça-
ments a peu, aposta per una Paiporta més 
amable, amb preponderància del transport de 
zero emissions, i menys protagonisme per al 
vehicle privat.

Des de la plaça, a més, parteix el carril bici que, 
a través del camí del Mal Pas, unirà la localitat 
amb el futur anell verd metropolità, la conne-
xió en bicicleta amb els pobles del voltant, es-
pecialment, la veïna Picanya, però que també 
donarà eixida amb bici o patinet a València 
ciutat i a la resta de la comarca.

Per a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, 
la remodelació de la plaça «s’emmarca dins 
de l’aposta encetada al 2015 per una mobi-
litat sostenible i d’un poble més amable per 
als desplaçaments a peu, que ens permetrà 
recuperar un espai central dins de la vida del 
poble». El regidor d’Urbanisme, Medi Ambient 
i Sostenibilitat ha afegit que «abordem una 
actuació que  millorarà la plaça i que està en 
consonància amb les polítiques de pacifi cació 
del trànsit i la reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle».
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Paiporta posa a disposició els terrenys per 
a la construcció de l’anell verd metropolità 
de València al seu pas pel terme municipal
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha signat la 
posada a disposició dels terrenys municipals que ha 
de travessar la nova via ciclovianant.

Quan estiga acabat, l’anell verd metropolità 
promourà de manera exponencial la mobilitat 
sostenible entre Paiporta i les localitats veï-
nes, i també de la comarca en el seu conjunt 
i en la relació d’aquesta amb la ciutat de Va-
lència.

Per a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, 
«l’anell verd metropolità revolucionarà la ma-
nera de comunicar-nos amb la resta de po-
bles de l’Horta i amb la ciutat de València», i 
es tracta d’una infraestructura «necessària i 
demandada per la ciutadania i pels col·lectius 
que porten dècades clamant per una aposta 
ferma, valenta i decidida per l’ús de la bicicle-
ta i altres elements de transport sostenibles».

En el cas de Paiporta, ha afegit la dirigent 
paiportina, «ens permetrà, a l’est, arribar amb 
molta més facilitat a la platja i al Parc Natural 
de l’Albufera, i a l’Oest, ens acostarà a locali-
tats properes en distància amb les quals, fi ns 
ara, sols teníem connexió amb vehicle privat».

L’anell verd metropolità passa per Paiporta en 
el seu tram Sud, que té una longitud de 15,95 
quilòmetres i connecta Pinedo i la seua platja 
amb Aldaia, on s’inicia el tram Oest. En aquest 
tram més meridional del l’anell verd es con-
nectaran les poblacions de Pinedo, Castellar, 
Sedaví, Paiporta, Picanya, Torrent, Alaquàs, 
Xirivella i Aldaia.

de València al seu pas pel terme municipal

Passejades per l’horta
Activitat de la Regidoria de Medi Ambient, 
per a posar en valor el nostre entorn 
natural

21 de maig - Nit de rates penades
5 de juny - Jornada de convivència 
als horts urbans i socials
20 de juny - Observació 
ornitològica de Paiporta

19 de setembre - Itinerari botànic 
per Vil·la Amparo
3 d’octubre - Evolució de l’horta 
de Paiporta

+info
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Nou contracte de recollida i transport de residus 
de Paiporta amb un 10% d’estalvi respecte de 
l’actual

L’Ajuntament de Paiporta ha adjudi-
cat en el ple d’abril, celebrat aquest 
dijous, el nou contracte de recollida 
i transport de residus sòlids urbans. 
L’empresa guanyadora del concurs 
públic, al qual han concorregut al-
tres cinc mercantils més, ha sigut 
Tetma SA. El preu d’adjudicació ha 
sigut fi nalment de 678.071,82 euros 
(IVA inclòs), que l’Ajuntament abo-
narà anualment a aquesta empresa 
per un tractament que té com a prin-
cipals reptes a curt termini millorar 
la capacitat de recollida i introduir 
la fracció orgànica, una fi ta que serà 
obligatòria a partir de 2024.

Fruit del concurs obert i públic i de 

la competència entre les sis empre-
ses candidates, la quantitat fi nal per 
la qual s’ha adjudicat el contracte ha 
resultat un 10% més barata respec-
te del preu de licitació, que s’havia 
establert en 754.943,64 euros (IVA 
inclòs). El contracte és el de major 
quantia de quants adjudica l’Ajun-
tament i estarà en vigor durant els 
pròxims 10 anys.

Per al regidor d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, 
l’adjudicació del contracte «com-
pleix l’objectiu fonamental del go-
vern de millorar el servei, afavorir el 
reciclatge i la sostenibilitat i estal-
viar diners a la ciutadania amb un 

servei complet i adaptat als temps 
actuals», ja que l’anterior contracte 
estava en vigor més de 20 anys a 
causa d’una pròrroga aprovada pel 
govern anterior del PP l’any 2009.

Els contenidors, que es renovaran 
quasi en la seua totalitat, seran més 
accessibles per a la gent major i 
amb diversitat funcional, i tindran 
càrrega lateral, per a facilitar-ne la 
recollida. A més, els que es troben 
soterrats entren en el manteniment, 
cosa que amb el contracte anterior 
no succeïa. Així mateix, hi haurà un 
camió més destinat a la recollida di-
ària, el que permetrà l’increment de 
la freqüència de recollida.

  Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat

Formació sobre dinamització i 
gestió d’horts urbans a Paiporta
L’Ajuntament de Paiporta ofereix 
tallers de dinamització i gestió 
d’horts urbans per als usuaris i 
usuàries d’aquesta infraestructu-
ra pública, situada a les afores de 
la localitat, al fi nal de l’avinguda 
Montgó. La formació mostra noci-
ons bàsiques per a treure-li partit 
al cultiu per a autoconsum a tra-
vés del disseny de l’hort, la ferti-
lització, claus bàsiques per a l’èxit 
i sanitat vegetal. 

En aquest sentit, és fonamental 
l’ús de deixalles orgàniques habi-
tuals a casa, i la col·laboració de 
certs tipus de llombrígols que són 
capaços de produir compost ric 
en nutrients per a la terra.

En la primera sessió, a fi nals del 
mes de març, es va tractar el dis-
seny de l’hort i la planifi cació dels 
cultius d’acord amb cada època de 
l’any. Els tallers són gratuïts i es-

tan destinats a les usuàries i usu-
aris dels horts.

Les pròxims sessions seran el 29 
de maig, amb les claus per a l’èxit 
de l’hort d’autoconsum, i el 26 de 
juny, sobre sanitat vegetal i agri-
cultura ecològica. Els tallers estan 
oferits per la Regidoria d’Urbanis-
me, Medi Ambient i Sostenibilitat, 
amb l’assessorament de l’associa-
ció Sembra en Saó.



77

paiporta.compromis.net

El Pla Convivint de la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives inclou el centre de dia de 
Vil·la Amparo de Paiporta...

La construcció i posada en funciona-
ment del centre de dia de Vil·la Ampa-
ro, a Paiporta, ha sigut inclòs en el Pla 
Convivint de la Conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives. La direcció ge-
neral d’Infraestructures de Serveis So-
cials preveu assumir la conversió de 
l’antiga casa senyorial en un ambiciós 
pla plurianual que preveu crear 6.600 
noves places amb la inversió de 561 
milions en 247 noves instal·lacions, 
una d’elles, Vil·la Amparo.

El pla abasta tota mena de noves in-
fraestructures, des de les destinades 
a persones majors dependents, com 
és el cas de Vil·la Amparo de Paipor-
ta, fi ns a centre per a persones amb 
diversitat funcional, malaltia men-
tal, infància, lluita contra la violència 
masclista i un programa específi c de 

millora dels centres públics actual-
ment en funcionament.

Per a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel 
Martín, «la inclusió de Vil·la Amparo 
en aquesta previsió és la prova defi ni-
tiva que molt prompte tindrem a dis-
posició de la ciutadania de Paiporta 
un centre dia demanat durant anys, 
en un lloc emblemàtic que es revitalit-
zarà encara més». Per a Martín, «cul-
mina el treball iniciat amb el canvi de 
govern de 2015, que ha rebut un im-
puls defi nitiu de banda del regidor de 
Benestar Social, Rafa Gadea».

El projecte de remodelació de Vil·la 
Amparo s’ha redactat en coordinació 
amb la direcció general d’Infraestruc-
tures de Serveis Socials i haurà de 
pasar per ple per a la seua aprovació 

defi nitiva abans que comence el perí-
ode per a la licitació i adjudicació de 
l’execució de l’obra. Les obres podrien 
començar al llarg d’aquest 2021.

El regidor de Benestar Social, Rafa Ga-
dea, ha mostrat la seua «satisfacció» 
pel compromís real de la conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 
materialitzar la conversió a centre de 
dia de Vil·la Amparo. «Si observem la 
piràmide poblacional de Paiporta, és 
evident que hi ha una clara necessitat 
d’infraestructures i activitats específi -
ques destinades al benestar de la gent 
major del poble, i això és precisament 
el que busquem amb aquesta actua-
ció», ha conclòs Gadea.

El Pla Convivint pretén, a més d’am-
pliar el nombre de places públiques 

en tota mena de centres de serveis 
socials al llarg de tot el País Valencià, 
realitzar un canvi radical en el siste-
ma assistencial, alineat amb la futura 
Estratègia Valenciana d’Envelliment 
Actiu i Lluita contra la Soledat no De-
sitjada, un canvi de paradigma més 
necessari que mai després de la pan-
dèmia, que ha demostrat que l’actual 
sistema de residències no funciona.

El poliesportiu de Paiporta es suma als  
punts de vacunació
Gràcies a la col·laboració de Benestar 
Social i de la nostra alcaldessa, Isabel 
Martín, Paiporta comptarà amb un 
nou punt de vacunació.

L’Ajuntament de Paiporta ha condi-
cionat i alliberat aquestes instal·laci-
ons, situades al carrer Literat Azorín, 
per a que compten amb tots els re-
queriments per a acollir la vacunació. 

Les autoritats sanitàries han super-
visat les dependències municipals 
i han donat llum verda per a que es 
porten a terme les inoculacions. Les 
franges d’edat de les persones que 
han d’acudir les marcarà el protocol 
de la Conselleria de Sanitat, que serà 
també l’encarregada de notifi car les 
cites a cada persona.

A més de cedir les instal·lacions, 
l’Ajuntament de Paiporta intentarà 
donar totes les comoditats a la ciuta-
dania que acudisca a vacunar-se, amb 
la col·locació de tendals per a fer front 
a la calor que, de segur, arribarà en 
les pròximes setmanes i mesos, quan 
s’aniran citant a totes les persones de 
Paiporta que hagen de rebre la vacu-
na.

Formació sobre dinamització i 
gestió d’horts urbans a Paiporta
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 Joventut i Esports 

Paiporta bonifi ca totes les activitats i escoles 
esportives d’enguany

L’Ajuntament de Paiporta bonifi carà 
totes les activitats dels programes 
d’esport base per a xiquetes i xiquets 
i de manteniment per a adults del 
primer quadrimestre de 2021. La me-
sura es va aprovar en el ple de març 
a petició de la regidora de Joventut i 
Esports, Marian Val, amb la fi nalitat 
de promoure l’activitat física front 

a la pandèmia, i va comptar amb el 
suport de tots els grups polítics de la 
corporació municipal.

D’acord amb les dades de diferents 
estudis, la pandèmia de coronavirus 
ha provocat una davallada en l’acti-
vitat física de les persones adultes 
del 24%, mentre que en el cas dels i 

les adolescents, el descens encara ha 
sigut més pronunciat, del 60%.
«La pràctica esportiva és un dret fo-
namental recollit en la Constitució i, 
a més, disminueix el risc d’infecció 
i hospitalització en cas de patir la 
Covid-19, entre altres benefi cis per a 
la salut», va argumentar la regidora 
d’Esports, Marian Val. 

‘Inquiet’, el nou programa d’activitats esportives i d’arts escèniques 
del Centre Jove i l’SME de Paiporta

L’objectiu de la Regidoria de Joven-
tut i Esports és fomentar els espais 
de relació segurs per a joves, com-
batre el sedentarisme i promoure 
el creixement personal després del 
confi nament. 

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.

 Igualtat

Després de l’èxit de la xarrada sobre Violència de gènere 
en la adolescència, a càrrec de la sociòloga, Carmen Ruíz 
Repullo, l’Escola de Famílies continua amb el cicle

L’Escola de Famílies és una iniciativa 
de les regidories d’Igualtat i de Ben-
estar Social, a més de la Unitat de 
Prevenció Comunitària de Conduc-
tes Addictives (UPCCA) i InterAMPA, 
és a dir, la unió de totes les Associaci-
ons de Mares i Pares d’Alumnes (AM-
PAs) de tots els centres educatius de 
Paiporta. El fi nançament d’aquesta i 

altres activitats relacionades amb la 
promoció de la igualtat provenen del 
Pacte d’Estat Contra la Violència de 
Gènere.

L’Escola de Famílies de Paiporta és 
una iniciativa conjunta de les regido-
res d’Igualtat i Benestar Social amb 
InterAMPA que permet a les mares 

i els pares aprendre tècniques i ad-
quirir coneixements al voltant dels 
reptes que planteja l’educació de les 
xiquetes i xiquets. En les seues sessi-
ons, diferents persones expertes han 
compartit els seus coneixements so-
bre addiccions, l’educació de les cri-
atures en diferents etapes de la vida, 
sexualitat i igualtat, entre d’altres.

Igualtat i Benestar Social es reuneixen amb 
Orienta per a atendre la diversitat afectiu-sexual
Les ofi cines Orienta són un servei 
públic de la Generalitat Valenciana 
destinat a l’atenció específi ca de per-
sones d’aquests col·lectius, així com a 
professionals de diferents sectors i a 
institucions. Aquest servei es va ini-

ciar al 2019 en compliment de la Llei 
d’Igualtat de persones LGTBI aprova-
da pel govern valencià.
«Sabem que hi ha una necessitat real 
d’assessorament a persones que te-
nen difi cultats per a integrar-se, per a 

trobar un treball o simplement per a 
sentir-se acceptades i estimades per 
les seues famílies, i estem al seu cos-
tat per a ajudar-los en el que necessi-
ten», ha explicat la regidora d’Igualtat, 
Esther Coronado
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Paiporta bonifi ca totes les activitats i escoles 
esportives d’enguany

 Al costat del comerç local i hostaleria

L’Ajuntament de Paiporta suma forces en la 
recuperació dels negocis locals
Per tal d’afrontar les conseqüències econòmiques que ha portat el Covid- 19, el 
consistori ha aportat 108.000 euros al Plan Resistir de la Generalitat Valenciana. Amb 
aquesta quantitat, el nostre municipi  compta amb 710.674 euros per donar un respir al 
comerç local.

Les ajudes que pretenen compensar els 
efectes negatius en l’economia del co-
merços més afectats per la pandemia 
com ara l’hostaleria, la cultura o el tu-
risme, entre d’altres i que estan repar-
tint 2000 euros per negoci que tinga 
domicili fi scal en Paiporta. També la 
poden sol·licitar els autònoms i també 
els establiments que tinguen pendents 
algunes obligacions tributaries.

L’aportació de l’Ajuntament de Paiporta 
se suma sumar a la quantitat ja apor-
tada per la Diputació de València i que 
dona com a resultat la xifra de 710.674 
euros. Una nova injecció econòmica 
que arriba després de la que es va fer a 
l’estiu passat per tal d’ajudar a les em-
preses en les despeses de lloguers o 
subministres.

“Unes ajudes per re-
prendre l’activitat 
econòmica, el con-
sum en el nostre po-
ble i en concret, allò 
que els paiportins 
consideraven la seua 
vida normal.

Reunió del Consell Local de Comerç de Paiporta

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, 
i la regidora d’Economia, Ocupació i 
Comerç, Beatriz Jiménez, han reunit el 

Consell Local de Comerç, que compta 
amb representació dels negocis i sec-
tors econòmics de la localitat. Durant la 
trobada, s’ha abordat la situació actual i 
les conseqüències a curt i mitjà termini 
de la pandèmia i els seus efectes eco-
nòmics.

L’Ajuntament de Paiporta va encetar al 
mes de maig ajudes locals per a comer-
ços de proximitat, compatibles amb la 
resta de transferències d’altres admi-
nistracions. Actualment, la Regidoria 
d’Economia, Ocupació i Comerç té la 

prioritat absoluta de donar curs a les 
ajudes Parèntesi del Pla Resistir, im-
pulsat per la Conselleria d’Economia, la 
Diputació de València i el propi Ajunta-
ment, que aporta 108.000 euros del total 
de més de 700.000 previstos.

Les ajudes estan destinades a empre-
ses, microempreses i treballadores i 
treballadors autònoms amb menys de 
10 empleats o empleades del sector de 
l’hostaleria, però s’han fet extensives al 
xicotet comerç i altres àrees. En cas de 
resultar-ne benefi ciari, es rebran 2.000 

euros, i altres 200 per cada persona con-
tractada.

La regidora d’Economia, Beatriz Jimé-
nez, ha afegit que «hem de fer-li costat 
al comerç local per a superar aquesta 
crisi, seguim amb atenció el desenvolu-
pament dels esdeveniments per a pres-
tar-los l’ajuda que necessiten i, en el 
moment en què es puga, encetar noves 
accions de promoció per a incrementar 
el consum en el comerç de proximitat 
i posar en valor la seua importància en 
l’economia paiportina».

El mercat municipal de Paiporta incorpora sis noves 
parades i registra la major ocupació des de la seua 
rehabilitació
Nous negocis s’interessen per la infraestructura situada al cor del nucli antic de la 
localitat gràcies a les gestions de la Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç, que es 
planteja noves accions de promoció per a consolidar un creixement sense precedents

El mercat municipal de Paiporta re-
gistrarà en les pròximes setmanes 
la major taxa d’ocupació de parades 
des que es va inaugurar la remode-
lació, l’any 2016. Després dels retards 
en les obres i la ubicació provisional 
a la plaça 3 d’Abril, alguns venedors 
es varen vore obligats a abandonar. 
Ara, gràcies a les gestions de la Re-

gidoria d’Economia, Ocupació i Co-
merç, han obert i estan a punt d’obrir 
sis noves parades amb negocis di-
versos. Així, el mercat municipal 
estarà per primera vegada ocupat a 
més d’un 80%.

En concret, s’ha establert al mercat 
una parada de venda de cafè i forn 

gourmet, i molt aviat hi haurà una 
parada de sushi per a emportar i un 
forn tradicional del poble, entre d’al-
tres. Aquests negocis se sumaran a 
la nova peixateria, la botiga d’ous, 
lactis i olis, altra de fruits secs i sa-
laons i l’herboristeria, altre negoci 
veterà i molt popular a Paiporta.
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PP, PSOE i Ciudadanos voten junts 
pel megaprojecte del port que 
amenaça l’àrea metropolitana de 
València
Els socialistes de Paiporta es van sumar 
a Ciudadanos i PP, oposant-se a la reti-
rada del projecte que afectarà sobre les 
platges, lʼAlbufera, la qualitat de l’aire i de 
l’aigua i sobre la salut.

El grup de Compromís a Paiporta presen-
tà una moció que qüestiona l’ampliació 
del Port de València en el ple ordinari de 
febrer. De dur-se a terme la macroampli-
ació projectada del port, els efectes im-
plicarien la destrucció i la fragmentació 
d’ecosistemes, de l’horta que ens alimen-
ta i dels nostres pobles. El resultat no 
seria acceptable ni socialment, ni ambi-
entalment, ni econòmicament.

La moció, a més de demanar la paralitza-
ció del projecte d’ampliació, manifesta la 
necessitat que els responsables del terri-
tori vetllen per la ciutadania i no pels in-
teressos d’empreses privades.

Compromís per Paiporta va presentar la 
moció afegint-se a la campanya ciuta-
dana impulsada des del teixit associatiu 
comarcal i la Comissió Ciutat Port (for-
mada per diverses entitats socials orga-
nitzades, veïnals, sindicals i ambientals 
de les comarques de l’Horta i de la ciutat 
de València) du endavant la campanya 
ciutadana #MenysPortMésCiutat.

“Ens ens va sorprende 
desagradablement el 
vot en contra del PSOE 
de Paiporta. A València 
l’abstenció del PSPV 
permeté aprovar una 
moció similar.

Paiporta demana millores en la línia d’autobús 
metropolità que connecta amb Albal

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel 
Martín, i el regidor d’Urbanisme, 
Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep 
Val, han mantingut aquest diven-
dres una reunió de treball amb el 
director gerent de l’Autoritat de 
Transport Metropolità de Valèn-
cia (ATMV), Manuel Martínez, per 
a demanar-li millores en la nova 
línia d’autobús que uneix Paiporta 
i Albal, i que també passa per les 
localitats de Catarroja, Alfafar i 
Benetússer.

Les demandes de Paiporta se cen-
tren en la ubicació de més parades 
dins de la localitat, com ja succe-
eix en la resta de pobles pels quals 
transcorre aquesta línia. «Cele-

brem que s’haja posat en marxa 
una alternativa de transport pú-
blic que ens unisca als pobles ve-
ïns, però plantegem la possibilitat 
de millorar el servei», ha explicat 
l’alcaldessa, Isabel Martín. 

El nou autobús metropolità que 
uneix Paiporta i Albal es va posar 
en marxa al mes de març i traves-
sa Catarroja, on realitza quatre pa-
rades, Massanassa, on en fa dos, 
Benetússer, on en fa cinc, i Alfafar, 
on en té una. A Albal en realitza 
també cinc, mentre que a Paiporta 
en fa dos, a la carretera de Valèn-
cia.

“La ruta podria millorar 
si recorre altres parts 
del nostre poble, per-
què això augmentaria 
el nombre d’usuari i 
usuàries de Paiporta

Compromís demana la paralització de 
l’ampliació del port de València
L’ampliació del port és el major atemptat mediambiental 
al qual ens enfrontem pel seu impacte sobre els agro-
ecosistemes de l’horta, els ecosistemes de les platges 
del sud i el parc natural de l’Albufera.
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Compromís per Paiporta demana condemnar els 
bombardejos d’Israel sobre la franja de Gaza
El grup municipal de Compromís a Paiporta ha 
presentat una moció per a condemnar els bom-
bardejos d’Israel sobre la franja de Gaza i exigir 
el cessament immediat de la violència contra 
el poble palestí.

La proposta exigeix la protecció dels civils pa-
lestins davant l’escalada de violència d’aquests 
últims dies en un territori “al límit després de 
15 anys de bloqueig israelià.” El portaveu, Pep 
Val, ha explicat que la coalició demana que es 
respecte el dret a l’autodeterminació de Palesti-
na i el retorn dels refugiats, prenent com a base 

les resolucions de Nacions Unides. “Només des 
de la solidaritat internacional i de la pressió als 
interessos d’Israel es podrà forçar una solució 
respectuosa amb els drets humans”, ha desta-
cat Val.

Des de Compromís expliquen com durant dè-
cades, un gran nombre d’Estats, institucions 
interestatals i organismes de l’ONU en tots els 
nivells, han condemnat aquestes polítiques. El 
grup assenyala la urgència que Israel i la comu-
nitat internacional posen fi  a la violació siste-
màtica dels drets humans i a la violència.

Val ha conclòs parlant de les propostes d’acord 
de la moció: “demanem el cessament immedi-
at dels bombardejos israelians i de tota forma 
de violència. També volem instar al Govern 
d’Espanya per a que realitze un embargament 
d’armes bidireccional a l’Estat d’Israel.” Un altre 
dels punts d’acord demana el suport a la creació 
d’una Comissió d’Investigació per part de l’ONU 
per investigar la comissió de crims de guerra i 
d’apartheid contra el poble palestí. “Fem costat 
al poble palestí, calen solucions urgents”.

Compromís per Paiporta denuncia l’assetjament 
de la ultra-dreta a un centre educatiu
El partit d’extrema dreta posa en la diana a un 
institut per una exposició en favor de la igualtat 
de gènere, promoguda per l’IVAJ i que ha visi-
tat desenes de localitats. La mostra, titulada ‘No 
em toques el whatsapp’, conté obres creades per 
alumnat de diferents pobles

El col·lectiu de Compromís per Paiporta de-
nuncia i condemna públicament l’assetjament 
i l’assenyalament al qual està sotmetent l’ul-
tra-dreta a un institut de la localitat. A través 
de les xarxes socials, el partit d’extrema dreta, 
d’ideologia homòfoba, trànsfoba, racista i xe-
nòfobes, ha posat recentment en la diana un 
institut de la localitat, que ha acollit l’exposició 
per la igualtat de gènere ‘No em toques el what-
sapp’.

Aquesta mostra, iniciativa de l’Institut Valencià 
de la Joventut (IVAJ) i dirigida a joves de 14 a 
30 anys, ha visitat desenes de localitats i con-
té materials elaborats per l’alumnat arran de 

tallers coeducatius de diferents centres amb 
motiu de la celebració del 25N, Dia Internacio-
nal per l’Eliminació de la Violència Contra les 
Dones.

L’exposició té l’objectiu de sensibilitzar i cons-
cienciar sobre la importància de conéixer i, 
per tant, saber detectar la violència de gènere. 
Entre els missatges que conté hi ha defi nicions 
dels diferents tipus de violència, amb la fi nalitat 
que l’alumnat siga capaç de detectar-los com a 
primer pas per a combatre’ls. A més, explora 
conceptes moderns que defi niexen les relaci-
ons de parella de les generacions més joves, i 
identifi ca comportaments tòxics que cal evitar 
per a tindre relacions de parella sanes i iguali-
tàries.

Per a Compromís per Paiporta, la publicació en 
xarxes de la formació ultra travessa totes les lí-
nies roges. No es pot posar en el focus i com a 
objectiu d’actituds obertament intolerants a un 

centre educatiu de la localitat. 

Al mateix temps, Compromís per Paiporta de-
sitja expressar tota la solidaritat amb la comu-
nitat educativa de l’institut objecte d’aquest 
atac ultra, que no fa sinó confi rmar que el rumb 
de les polítiques d’igualtat encetades a l’Ajun-
tament ara fa sis anys van pel bon camí, ja que 
inquieten a qui té per bandera la misogínia, el 
masclisme i el negacionisme de la violència de 
gènere, com és el cas d’aquest partit.

Compromís per Paiporta també vol refermar 
la seua posició contundent en defensa de les 
polítiques d’igualtat portades a terme des del 
consistori paiportí, des del govern de la Gene-
ralitat Valenciana, i des de qualsevol instància 
que treballe per a promoure la igualtat i acabar 
amb la violència masclista, especialment, quan 
es treballa amb persones joves, com ha sigut el 
cas de l’atac de la ultra-dreta.

El ple de Paiporta aprova demanar l’alliberament 
de les patents de la vacuna contra la COVID-19
La moció instava a la UE i al Govern de l’Estat 
a suspendre temporalment les patents i altres 
drets de propietat intel·lectual de vacunes, me-
dicaments i diagnòstic de la infermetat CO-
VID-19

Compromís per Paiporta demanava a la moció 
que s’alliberen temporalment les patents per-
què es puga accelerar així la fabricació de vacu-
nes com els consegüents plans de vacunació de 
milions de persones a tot el món. La proposta 
va comptar amb el suport de Ciudadanos i l’abs-
tenció de Partido Popular i PSOE.

“Paiporta també s’ha de sumar a aquesta pe-
tició, d’aquesta crisi només eixirem si ho fem 

totes i tots i això signifi ca que cal una vacu-
nació massiva mundial, donat que de poc ens 
servirà que ací ens vacunem si al nostre entorn 
hi ha qui no pot fer-ho”, ha explicat el regidor 
de Compromís, i també responsable de l’àrea 
de Benestar Social, Rafa Gadea. En este sentit 
el regidor, ha detallat que se sol·licita l’allibera-
ment temporal de les propietats intel·lectuals 
de vacunes, tractaments contra la COVID-19 o 
de reactius per a fer PCR.

Per Compromís l’objectiu d’esta iniciativa és 
aconseguir afavorir la consecució de la immu-
nitat mundial, repte per al qual cal accelerar 
la vacunació en tot el món. Segons explica el 
grup, “Les vacunes que han estat desenvolu-

pades s’han aconseguit gràcies als diners pú-
blics, però les farmacèutiques exerceixen els 
seus drets de patent per a vendre les vacunes al 
millor postor. Si l’estat espanyol pateix difi cul-
tats amb l’accés a les vacunes, aquestes encara 
són més nombroses als països menys desen-
volupats. Recolzem la proposta de l’Índia i de 
Sud-àfrica de prioritzar salvar vides humanes 
arreu del món i a la que ja s’han adherit més de 
100 estats de l’OMC.”

Per últim, ha destacat l’aposta del ple de Pai-
porta per l’accés global i la transparència per a 
facilitar la producció a gran escala de la mà dels 
poders públics. “Posar les vacunes al servei de 
totes, només superarem aquesta crisi quan tots 
els països estiguen immunitzats.”

Compromís per Paiporta insta el govern a retirar el 
pla de peatges+
Hem registrat una moció, on s’instem al govern de l’Estat a retirar el pla 
per implantar peatges a les carreteres a partir de 2024.
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