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Premios

Bé

tribuna libre
Jordi Mayor
alcalde de cullera y diputado de turismo

Ja pots votar el
millor de la tele en
l’enquesta d’Aquí TV
El Grup d’Aquí ja ha posat
en marxa les votacions per a
triar el millor de la tele a Espanya, amb una gala prevista
per a octubre amb nombroses sorpreses. La principal de
totes és que enguany els premis tindran lloc en El Huerto de Santa María del Puig.
Una gala amb els guardonats
que tindrà lloc el divendres
16 d’octubre.
Aquesta iniciativa naix des
de València per a tota Espanya. Va començar en 2017
amb 30.000 vots a través de
www.elperiodicodeaqui.com
i www.aquitelevision.com,
que van augmentar a 42.500
en 2018 i 60.170 en l’edició de
2019. Els Premis Nacionals
Aquí TV es caracteritzen per
ser els únics a Espanya en els
quals el públic tria als millors
presentadors, periodistes, sèries, actors i actrius. Tres edicions que van ser un rotund
èxit, des de Canet d’en Berenguer, i que enguany canvia
d’escenari en celebrar-se des
d’un lloc únic com és El HUerto de Santa María i la localitat del Puig. Municipi turístic
amb un ric passat històric i
cultural amb l’imponent Monestir en el qual el rei Jaume
I va donar començament la
conquesta i creació del Regne de València.

S

Defensa des(apasionada)
del periodismo local

uelo escuchar muy a menudo a quienes saben algo de esto
del periodismo y la comunicación que nunca una sociedad
con tanta información disponible como la actual había estado tan desinformada.
Visto desde el punto de vista de quien se enfrenta a estos debates desde una cierta distancia profesional, convendrán conmigo que quizás estemos ante una visión hiperbólica de esa realidad
que se trata de describir.
Aunque, dejando las pasiones vocacionales a un lado, no puedo
estar más de acuerdo en el fondo de la cuestión que se aborda en esta discusión: la imperante necesidad democrática de contar con verdaderos profesionales de la información que cumplan la doble función de informar a la ciudadanía y controlar a los poderes públicos.
Profesionales, dicho sea de paso, que alejados de los insultantes intentos por hacer de cualquiera con un móvil y una cuenta de
Twitter o Facebook un graduado en Periodismo, nos cuenten de
forma libre, independiente y contrastada qué sucede en el mundo.
Y cuando hablo del mundo, me refiero a nuestro mundo. Ese
que tenemos a la misma puerta de casa o, si me apuran, al girar
la esquina.
Porque en los tiempos de la globalización surge otra de las grandes paradojas: la necesidad imperante de información local. Y, a
poder ser, de calidad.
Grandes grupos

Porque por mucho que nos empeñemos en crear grandes grupos
de comunicación que permitan sobrevivir a las empresas periodísticas en un mercado voraz y altamente competitivo, donde el pastel publicitario cada vez es más magro y se reparte entre pocos, de
nada servirá que sepamos todo lujo de detalles la nueva oleada de
protestas frente a la desigualdad racial en Estados Unidos si ignoramos la realidad que existe en nuestro entorno más inmediato. Y
para conocerla es necesario una persona profesional que pise el
terreno, que sepa de lo que habla sin más condicionante que el de
aportar una visión local o comarcal de las cosas.

El confinamiento ha servido precisamente para que abramos
los ojos nuevamente frente a esta realidad. Cuando en pleno estado de alarma algún osado periodista lanzó por las pantallas televisivas que estábamos sufriendo una invasión de madrileños
durante la Semana Santa, no fueron pocos los medios que tentados por la comodidad de no contrastar la información y azuzados por los trolls de las redes sociales compraron ese discurso.
Y ya saben lo que vino después: lo difundieron y amplificaron
dando carta de naturaleza a lo que tan solo fue una anécdota en
el peor de los casos. Alcaldes que levantaban barricadas impidiendo no el paso no de madrileños, que no los había, sino de
servicios de emergencias que su propia ciudadanía podría haber necesitado en un momento dado. Otros que emitían bandos
incendiarios que no se habría atrevido ni a firmar el mismísimo
Torra. Lo nunca visto.
Ocurrió que periodistas sentados en una mesa de redacción a
300 kilómetros –y lo que es peor, algunos sentados a tan solo 40
km— decidían lo que estaba pasando en localidades que quizás
no hayan pisado en su vida. Sabían, o no, que lo que contaban quizás no era del todo verdad, pero tenían un llamativo titular. Les
importaba poco si lo que hacían era avivar un odio irracional entre ciudadanos de un mismo país que sufren los mismos problemas, por cierto, uno de ellos llamado Covid-19 que ni entiende
de nacionalidades, ni de regiones ni de límite territorial alguno.
Por eso, iniciativas como la de El Periódico de Aquí que apuestan por reforzar la información local, por aproximarse sin mediadores a la realidad más inmediata y contarla sin tapujos a sus lectores son siempre un soplo de aire fresco que hay que agradecer.
Y más en una comarca como la nuestra, la Ribera, donde la necesidad de una estructura comunicativa propia es ahora más que
nunca necesario reivindicar. Porque en la Ribera también tenemos nuestra forma particular de ver el mundo, nuestros propios
intereses y nuestra perspectiva de las cosas. En definitiva, como
se decía en aquel famoso informe MacBride de principios de los
80: Voces múltiples, un solo mundo.

fEl secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha posat Cullera com a exemple de refundació del model turístic a la
Comunitat Valenciana. Una ciutat que ha sabut reinventar-se
apostant per criteris de seguretat i qualitat. Ha volgut significar
l’aportació de Cullera per afrontar un fets inesperats – COVID-19
i el temporal Glòria - que han
trastocat tota la planificació turística. Concretament enguany
onejaran sis banderes Qualitur
a les platges de Cullera. Estes
son les de l’Escollera, Sant Antoni, Racó, Los Olivos, Cap Blanc
i Far. «Dins de la tragèdia que
hem viscut ha sigut encoratjador
veure el comportament al front
de moltes decisions complexes
però que ens han portat a poder
emetre hui un missatge clar de
confiança, credibilitat i bona reputació en la implementació de
la seguretat», destaca Colomer.

Mal

vicente garcía nebot

Irresposabilitat en
inmobiliaria El Perelló
De totes les barbaritats que
es poden llegir sobre el coronavirus, una es troba a la porta
d’una immobiliària del Perelló,
localitat valenciana vinculada
a Sueca, a la comarca de la Ribera Baixa. En la mateixa es fa
un repàs a un reguitzell de suposats danys per a la salut sense cap mena de base científica.
La mateixa ha generat una gran
polèmica en xarxes socials. En
la nova normalitat és obligatori l’ús de màscares en aquells
casos en els quals no es puga
mantenir la distància de seguretat de 1’5 metres.

XARXES
Seguidores del grupo
ftotal	

Cullera, exemple
de model turístic

65.000

@AquiLaRibera
fseguidores....25
fme gusta......336
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tribuna LLIURE

Andreu Salom
alcalde de l’alcúdia

Enhorabona a la ciutadania pel seu comportament

E

n primer lloc, vull expressar suport
meu personal i de tot l’Ajuntament
de l’Alcúdia cap als alcudians i les
alcudianes afectades de manera directa o indirecta per esta malaltia, així com
les seues condolences a qui, per la seua causa, ha perdut a algun ser estimat.
Agraïm la lluita constant, entregada i tenaç de tots els professionals dels més variats
sectors, des del de la Salut, passant pel de la
seguretat ciutadana fins al de la producció i
distribució de béns de primera necessitat, en
esta situació sobrevinguda.
Un agraïment extensiu a tots aquells què,
per circumstàncies, han hagut d’acudir
diàriament als seus llocs de treball superant la por al contagi i prenent totes les precaucions que recomanen les autoritats sanitàries.

I com no, des d’ací també l’agraïment més
profund a totes les persones que s’han posat voluntàriament a disposició d’este ajuntament i del seu veïnat per a col·laborar en
tot allò que ha sigut necessari: confeccions
de mascaretes, repartiment d’aliments, compres de farmàcia i de béns de primera necessitat, neteja i desinfecció de carrers...
A tots i a totes, en nom de tot el poble de
l’Alcúdia, moltes gràcies pel vostre treball silenciós, constant i completament desinteressat.
Gràcies a la ciutadania de totes les edats
que s’han mantingut, disciplinada i solidàriament, confinats en les seues llars mentre ha
sigut necessari i que ara compleixen les mesures de seguretat marcades per a cada fase
de desescalada. L’Alcúdia ha sigut i està sent
exemple de consciència social i cooperació

perquè, entre tots, puguem trencar la cadena de contagi i doblegar a aquesta pandèmia
que amenaça a la nostra societat.
Esta crisi de salut pública ha revelat de
quina pasta estem fets, la nostra capacitat
de resiliència, de resistència i d’altruisme.
La qualitat humana alcudiana s’expressa,
sobretot, en circumstàncies excepcionals.
En esta ocasió no serà diferent i totes les
persones que formem l’Alcúdia, unides en
la responsabilitat i la solidaritat, superarem la crisi.
Finalment, vull donar les gràcies també als
professionals de la informació en tots els suports existents, pel seu treball abans, durant i
després del confinament. La informació contrastada i de qualitat sempre és benvinguda.
El Periódico de aquí, sigueu benvinguts a Les
terres del Xúquer!

TRIBUNA LLIURE
Juani Clos
alcaldesa de fortaleny

E

Informar en temps difícils

l meu nom és Juani Clos i sóc alcaldessa d’un xicotet poble a la vora del
riu Xúquer cridat Fortaleny.
Acabem de passar la que segurament, ha sigut la pitjor època de les nostres
vides, hem viscut tancats a casa durant tres
mesos, i no ha sigut fàcil.
Han sigut dies d’incertesa, de pors, de preocupació, de silencis incòmodes i de sorollosos aplaudiments des dels balcons, a les huit
en punt de la vesprada.
Hem aprés, a la força, el valor d’un bon
abraç, el que reconforta un “bon dia” dels

nostres veïns, ens hem adonat de la importància de la família, de les coses xicotetes, i
hem aprés també, quasi sense voler, que les
coses que donem per assentades, a vegades,
no són tan evidents ni tan precises.
Durant tots estos dies, m’he sentit molt a
prop de molta gent, encara estant tan lluny,
i eixe és el poder dels mitjans de comunicació.
Les notícies de premsa, ens acosten a la
nostra gent, i a totes les persones, que com
nosaltres, estaven vivint esta situació tan
complicada.

Per això vull agrair públicament la feina
que està desenvolupant “El Periódico de
Aquí”, el seu interés en el nostre municipi,
vull agrair-los per la seua informació, per la
seua professionalitat i humanitat, i aprofitar
esta ocasió que se m’ha brindat per a donarlos la benvinguda, com a mitjà de comunicació, a la Ribera Baixa, és un plaer poder
compartir la nostra vida i la nostra història
amb professionals de l’altura de “El Periódico de Aquí”
Ens veiem per les xarxes!!!

TRIBUNA LIBRE
Diego Gómez
ALCALDE D’ALZIRA

Benvinguda a El Periódico de Aquí

E

ls Ajuntaments som les administracions més properes i per a gran part
de la ciutadania som la cara visible
de les institucions públiques. El tarannà municipalista fa que tinguem la porta oberta al veïnat. Amb aquesta mateixa filosofia, creiem en la importància de tindre
mitjans de comunicació pròxims, arrelats al
territori, per tal que a les persones els arribe la informació d’aquell que sap el terreny
que xafa, d’aquell que coneix la idiosincràsia del poble.
Per això, com alcalde, vull donar la benvinguda a Alzira i a la nostra comarca a El Periódico de Aquí, un mitjà de comunicació valencià que, amb presència a moltes comarques
del País Valencià i amb un grup comunicatiu del qual forma part que compta ja amb

10 anys d’experiència, enriquirà l’oferta informativa d’Alzira i de La Ribera Alta.
Unes comarques, les de la Ribera del Xúquer, que són al centre geogràfic, social,
econòmic i cultural del País Valencià. I també som centre i clau del món comunicatiu,
ja que comptem a Alzira amb les seus de les
edicions comarcals dels principals diaris valencians de premsa escrita, comptem també amb dos ràdios, una d’elles d’un grup comunicatiu en l’àmbit estatal i l’altra la nostra
Alzira Ràdio, la ràdio municipal que compleix enguany el seu 25 aniversari. Així mateix comptem amb diversos diaris digitals,
que arrodoneixen la “capitalitat comunicativa” d’Alzira.
Tornant a parlar de la importància de la
informació i de la proximitat, cal tindre pre-

sent el moment que estem vivint, amb la “revolució de la immediatesa” que han portat
les xarxes socials i la “necessitat” d’estar informats al moment d’allò que passa al poble
o al món. Per això és important la implantació a Alzira d’un grup multimèdia que combine aquesta nova manera “cibernètica” de relacionar-se amb oferir la informació des d’un
punt de vista seriós, plural i independent.
Per últim, només em resta que, en primer
lloc, felicitar el Grup El Periódico de Aquí
per la seua primera dècada de vida i, en segon lloc, donar-li la benvinguda a la nostra ciutat i a la Ribera Alta, desitjant-li que
aquesta edició els siga profitosa i que, per
la nostra banda, contribuïsca a continuar
fent d’Alzira la clau del futur també en el
món comunicatiu.

Naix l’edició de
La Ribera

E

l Grup El Periódico de Aquí
ha començat la desescalada
amb el retorn gradual de les
seues edicions comarcals impreses gratuïtes a partir del 3 de juliol, seguint amb l’aposta per www.
elperiodicodeaqui.com, així com el
rellançament de www. Viuvalencia.
com, portal dedicat a l’oci, gastronomia, turisme i cultura de la capital valenciana, que es va produir ja al juny.
També es mantindran les edicions
en PDF descarregables gratuïtament
que han aconseguit un rotund èxit durant el confinament i l’estat d’alarma,
així com les ‘Entrevistes de Aquí’, que
s’han mantés en el seu horari en directe diari des del canal de Youtube
d’El Periódico de Aquí, de dilluns a
divendres de 17.30 a 18 hores, encara
que al juliol es canviarà l’horari, sent
de 10 a 10.30 hores. Però a més, des
d’ara, el Grup El Periódico de Aquí
compta també amb una edició pròpia en La Ribera, tant La Ribera Alta,
com La Ribera Baixa.
A partir del 3 de juliol comença
una desescalada amb la recuperació de les mítiques edicions impreses
comarcals, que s’aniran recuperant
gradualment fins al mes de setembre, quan l’empresa editora té previst recuperar la normalitat perduda de forma abrupta amb l’inici de
l’estat d’alarma el mes de març passat. I la previsió d’obertura d’edicions
a la província d’Alacant i en La Ribera de València.
PDF descarREgable

Ens centrem en La Ribera, tant a la Ribera Alta com a la Ribera Baixa, amb
aquesta primera edició en PDF descarregable gratuïtament, que es complementa amb una secció específica
en www.elperiodicodeaqui.com, informant de quant esdevé en aquestes dues comarques de la província
de València. L’objectiu d’aquest grup
de comunicació és reforçar la seua
presència en totes dues per a llançar
una edició impresa gratuïta que se sumaria a les ja existents a la ciutat de
València, Camp de Morvedre, l’Horta
Nord, l’Horta Sud, Camp de Túria, La
Plana d’Utiel-Requena i Alt PalànciaAlt Mijares.
El naixement d’aquesta edició és
una simbiosi perfecta per als municipis i habitants d’aquestes dues comarques, així com per a la nostra empresa
editora, ja que no solament informarem de quant esdevé en ambdues, sinó que les localitats tindran presència
en un grup de comunicació autonòmic líder, amb més de 65.000 seguidors en xarxes socials, quatre webs i
les edicions impreses gratuïtes, convertint-nos en el grup de comunicació líder en distribució i abast de la
Comunitat Valenciana.
Estem a la seua disposició en laribera@elperiodicodeaqui.com i en
el telèfon 96.266.56.71.
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Un estiu a les
platges de Cullera
i Sueca marcat pel
coronavirus (i pel
temporal Glòria)
▶ mesures extraordinàries per a evitar contagis
i amb l’objectiu de preservar la temporada
turística a la comarca de la ribera baixa
alba juan | sueca

Després de mesos sense visitants a causa del coronavirus,
les platges de la Ribera Baixa
posen la mirada en la reactivació del turisme i les mesures
per mantindre la distància de
seguretat. Tot a una zona que
en temporada alta tindria una
afluència massiva de visitants
i, per eixa raó, Cullera i Sueca preparen des de fa setmanes plans de contingència. El
turisme acapara una part important de la supervivència
econòmica d’aquests municipis, dins una província que només l’any passat va rebre 10,5
milions de visitants, segons les
dades de l’Informe de l’Activitat
Turística de la Generalitat Valenciana. Un estiu marcat pel
coronavirus i també pel temporal Glòria, que fa destrossar
els passejos de Marenys i el Perelló.
Sueca, que ha tingut un total de 44 casos de coronavirus, compta amb 8 kilòmetres
d’arena que composen les platges del Perelló, Mareny de Barraquetes, El Pouet, Bega de
Mar i Mareny Blau. Aquesta
longitud dificulta la vigilància,
però des de l’any passat s’ha
desenvolupat un sistema digital d’inspecció d’aforament
controlat pels socorristes anomenat InfoPlaya, que ara té un
paper imprescindible en la seguretat a causa de la Covid-19.

“Fins ara no hem tingut cap
aforament excessiu, i l’objectiu
és que la gent es consciencie
per mirar com està la platja
abans d’anar ―explica Joan Carles Vázquez, regidor de Platges― i si no poden entrar, que
no ho exigisquen, perquè a la
pàgina es pot veure si hi ha un
90% d’ocupació”, continúa explicant.
“Hem dividit la platja de
Sueca en cinc zones, cada
una amb condicions màximes
d’aforament recomanades”,
estableix el regidor. A la platja de Les Palmeres, per exemple, l’aforament s’ha limitat en
2600 persones, que augmenta fins als 2800 a la Llastra. En
arribar, els banyistes troben
cartells amb les mesures a seguir, tot per evitar escenes com
les d’altres zones d’Espanya,
que han hagut de tancar l’accés
per les concentracions.
Sueca prohibeix accedir als
grups de més de 15 persones,
així com deixar menjar o objectes a l’arena, per ser font de
contagi. A més a més, és obligatori garantir una distància de
dos metres entre persones i de
quatre entre para-sols. “La gent
està actuant de forma responsable i majoritàriament entenen el context i la necessitat de
les mesures, encara que sempre hi ha problemes, per exemple al fixar-se on està l’entrada
i l’eixida a la platja, però tot és

Dos vistes espectaculars de les platges de Cullera. / visit cullera

qüestió d’acostumar-se”, assenyala Vázquez.
Agents Covid

Junt amb els 21 auxiliars que va
contractar la Generalitat, des de
l’Ajuntament han sumat 18 més,

encarregats de vigilar el litoral i
informar als turistes. Com apunta el regidor, aquests “agents Covid” no tenen potestat per denunciar, sinó que serveixen
simplement com informadors,
encara que si no es respecten les

normatives “la seua funció és cridar a la Policia Local”.
La crisi sanitària no només ha
tingut conseqüències en la paralització del comerç, sinó que
també ha paralitzat les obres de
senyalització i reconstrucció de

les platges de La Ribera a causa
del temporal Glòria. Molts murs
i passejos han estat des de gener completament devastats
per la borrasca, cosa que sumava altra preocupació per a l’estiu.
“Les platges ara mateix són segures i es poden gaudir de la mateixa forma, exceptuant les zones afectades per la rehabilitació
després del Glòria, però és una
part mínima de tota l’extensió de
Sueca”, defén el regidor.
A banda de possibilitat d’una
massificació incontrolada, a
la Comunitat també preocupa tot el contrari, és a dir, que
no apleguen els turistes suficients. Sueca, segons l’Informe
d’Oferta Turística, compta amb
7 agències de viatges, 55 places
d’hotels i 79 restaurants. No
obstant això, el regidor matisa que gran part dels visitants
són locals i que, encara que es
pot veure menor afluència entre setmana, se sol resoldre als
caps de setmana. “El turisme internacional, per altra banda, sí
que pot disminuir, però de forma general trobem una baixada en totes les zones turístiques,
encara que ací no és molt acusada perquè quasi tot són segones residències”, apunta.
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Tortajada destaca
que veu un bon
ambient a Cullera
que l’ocupació a
les platges és prou
bona.

Hem tingut
pocs casos de
coronavirus i amb
l’arribada del
turisme massiu
estem més
exposats’’
A Cullera la situació és ben similar. Aquest municipi, que ha
aconseguit per dècim any la Q
de qualitat, afronta ara un estiu
on les expectatives han deixat
de créixer. Amb 1250 apartaments turístics, xifra només su-

perada per Gandia, Oliva i València, Cullera representa un
dels destins predilectes. El municipi ha tingut una incidència
de la Covid de 28 positius i s’ha
preparat un Pla de contingència
especial per a l’estiu.

EL REPORTAJE
Aquesta normativa contempla la prohibició de reservar espais, pràctica habitual a aquestes zones, així com l’obligació de
respectar els 6 metres amb la
vorera i els horaris de desinfecció. “Abans les platges es netejaven només al matí, i ara ho fem
tres o quatre vegades al dia ―assegura el regidor de Platges, Salvador Tortajada― per altra part,
els drons sobrevolen les costes
aportant informació en temps
real, i els usuaris tenen InfoCullera, una pàgina que avisa de
l’aforament mitjançant colors”.
Tortaja destaca que veu un
bon ambient a Cullera i que
l’ocupació a les platges és prou
bona, encara que això no tinga
per què traduir-se en una bona
temporada per als restaurants.
“Cullera és un municipi eminentment turístic, on a l’estiu la
població es multiplica per dos
o per tres, i per tant sofrim de
l’infrafinançament dels municipis turístics”, recalca el regidor.
“Hem tingut pocs casos de coronavirus, i amb l’arribada de turisme massiu estem més exposats a
la pandèmia, però esperem que
amb sentit comú i les mesures
puguem tindre un estiu com els
d’abans, gaudint de les xicotetes coses, tal com diu la nostra
campanya”, conclou en declaraciones a El Periódico de Aquí.

Dos vistes de platges de Sueca. / epda

Les destrosses de
Glòria a Sueca
▶ afectats Els passejos del perelló i marenys
Redacció | sueca

Els passejos del Perelló i Mareny de Barraquetes foren
afectats pel temporal Glòria
al seu pas per la Comunitat Valenciana, provocant uns destrossos que encara hui continuen estant. La situació és
dramàtica a estes dos entitats
locals dependents de Sueca,
que complica encara més un
estiu marcat principalment
per la pandèmia del coronavirus.
Les intenses pluges i granitzades acompanyades per

fots vents portats per la borrasca Clòria han origina
greus inundacions amb crescude i desbordament de rius,
així com a grans problemes
de corrents al litoral de Catalunya, Andalusia, Múrcia,
Illes Balears i especialment la
Comunitat Valenciana.
De fet, el fort temporal causà vora una vintena de morts
i ocasionà nombrosos danys
materials. Com a exemple els
passejos de bona part de la
costa valenciana i en particular els de Sueca.

El passeig del Perelló destrossat pel temporal. / Efe
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PUEBLO

Alumnes de Carlet i La
Pobla Llarga vencen a
Benimodo
▶ la 18 edició dels
premis de poesia i
narrativa vicent
andrés estellés

▶ ‘‘volem assegurar el futur, garantir un demà amb possibilitats de continuar forts’’,
ha assegurat l’alcalde d’esta localitat de la ribera alta, pepe forés
Redacció | llombai

Redacció | benimodo

Alumnes de Carlet i la Pobla Llarga vencen en la 18a edició dels
Premis de Poesia i Narrativa Vicent Andrés Estellés de Benimodo. L’atípica celebració dels premis ha resistit el terratrèmol de
la pandèmia del Covid-19, que
tant esdeveniments culturals ha
anul·lat i ho ha solucionat allargant el seu període de lliurament
d’obres, la qual cosa ha afavorit
la participació, amb més d’un
centenar de treballs. La guanyadora en la modalitat de poesia ha
resultat Martina Gil Ferrer, de
l’IES Pere d’Esplugues de la Pobla Llarga, amb la seua obra “Una
nit plujosa d’abril”. Va ser segona
Vincenta Raducan, de l’IES
Eduardo Primo Marqués de Carlet, amb el treball “El clarobscur
del cor”. Va completar el podi
Marttina Breittmayer Díaz amb
“Ja no estàs”. Estudia en l’IES
Hort de Feliu d’Alginet. El jurat
també ha proposada, donada la
seua qualitat, la publicació de les
obres de Marta Cardosa González (de l’IES 9 d’Octubre de Carlet), Julio Rivera Biosca (del
Col·legi La Puríssima d’Alzira) i
Andrea Benedito Álvarez, també
d’aquest centre.
Per part seua, en la modalitat
de narrativa es va imposar Helena Martí Valero amb la seua
obra “Si tanques els ulls”. És de
l’IES 9 d’Octubre de Carlet. Han
completat el podi Mercé Madramay Pasqual de l’IES Els Èvols de
l’Alcúdia amb “Era una vegada, la
història que no conten” i Carmen
Llorens Hueso de l’IES Eduardo
Primo Marqués de Carlet amb
“El món de Blai”. Es dóna la cir-

Llombai reparteix 16.000 euros a
comerços i autònoms per la Covid

Cartell. / EPDA

cumstància que les sis primeres
classificades en les dues categories han resultat dones. El jurat
també ha proposat la publicació
dels treballs de Laura Fargueta
Pelufo d’Alzira, Paula Mondéjar
González de Carlet i Alba Crespo
Martínez també de Carlet.
Finalment, l’obra guanyadora del Premi Didín Puig va ser
“El món des de la finestra”, escrita per Pau Peris Pastos, de
l’IES Eduardo Primo Marqués
de Carlet.
Podia participar alumnat del
segon cicle de l’ESO, Batxillerat i
Cicles Formatius de tots els instituts de la Ribera. Els premis estipulats per l’Ajuntament de Benimodo se situen en els 500 euros
per als primers classificats en les
dues opcions disponibles, 300
euros per al segon i 200 per al
tercer. El Premi Didín Puig està
dotat amb 300 euros. El tribunal
estava compost per Enric Ramiro Roca com a president i Vicent
Climent i Ernest Llorca com a vocals; actuant com a assessors, a
petició de l’alcalde de Benimodo, Paco Teruel; el cronista oficial de la població, Rafael López
Andrada; i la funcionària Elena
Mendoza Miravallzzzzz

Llombai reparteix 16.000 euros en ajudes directes als comerços o autònoms afectats
pel Covid-19. I és que aquest
ajuntament de La Ribera Alta
ha aprovat una sèrie d’ajudes
econòmiques que permetrà
la concessió de subvencions
directes i a fons perdut a comerços i autònoms que han
estat afectats en els últims
mesos per l’especial situació
conseqüència de la propagació del Covid-19, segons han
explicat fonts municipals.
Podran acollir-se a les ajudes les persones treballadores per compte propi o autònomes que a dia de 14
de març de 2020 estigueren donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors
Autònoms; les persones treballadores per compte propi
o autònomes inscrites en el
Règim Especial de Treballadors Autònoms; els autònoms
societaris que tinguen una
empresa en qualsevol de les
seues formes jurídiques; autònoms col·laboradors; i comuners o socis d’altres societats
no mercantils o treballadors

Vista de Llombai. / EPDA

autònoms econòmicament
dependents. Tots hauran de
tindre domicili fiscal i el local de desenvolupament de la
seua activitat a Llombai.
“Hem volgut oferir un instrument d’ajuda al teixit empresarial més afectat per la
pandèmia, les persones treballadores per compte pro-

pi o autònomes que han vist
reduïts els seus ingressos de
manera considerable mentre
es veien obligats a continuar
costejant les despeses. Volem assegurar el futur, garantir un demà amb possibilitats
de continuar forts” argumenta l’alcalde, Pepe Forés. Les
ajudes s’estableixen entre els

CARCAIXENT

Carcaixent obri la piscina municipal amb
reserva prèvia i control d’aforament
▶ la cita s’haurà de

sol.licitar amb una
antelació màxima de 48
hores

alzira
Redacció | carcaixent

fEl valencià en moviment és la campanya de foment del valencià als campus esportius. Un estiu
més el SERVAL, Servei Alzireny de Promoció i Ús del
Valencià de l’Ajuntament d’Alzira, col·labora amb els
Campus Esportius.

200 i els 600 euros, fins a un
total de 16.000 euros que ha
previst l’Ajuntament de Llombai. El termini de presentació de sol·licituds serà de deu
dies a partir de l’endemà de la
publicació de les bases en el
Butlletí Oficial de la Província
de València, finalitzen les mateixes fonts.

A partir del dia 1 de juliol la piscina descoberta del poliesportiu ha obert la temporada fins
el 31 d’agost que estarà marcada per les directrius que les
persones usuàries de la
instal·lació hauran de complir
en relació al control del COVID-19.
Una de les principals mesures que van a aplicar-se és que
per a poder accedir al bany
lliure serà imprescindible realitzar reserva prèvia descarregant-se la APP de l’Ajuntament
de Carcaixent i accedint a cita prèvia per a tramitar la
plaça de bany. Per sol·licitar
més informació sobre com re-

Piscina municipal de Carcaixent. / EPDA

alitzar la reserva, es pot cridar al Departament d’Esports
(962457650) en horari de 12h
a 14h, o al número de telèfon
de la taquilla de la piscina descoberta (616409446), en horari de bany (de dilluns a dissabte de 10 a 13h i de 16 a 20h,
diumenges de 10 a 13h). Les cites s’hauran de sol·licitar amb

una antelació màxima de 48h
i una mateixa persona sols podrà tramitar un màxim de 4
inscripcions.
Hi haurà un aforament reduït que anirà adaptant-se a
l’indicat per la Generalitat conforme es vaja veient la seua
viabilitat atenent a les característiques de la piscina des-

coberta. En quant a la venda
d’entrades, solament hi haurà
entrades puntuals de mig dia
i bo de 7 banys, amb la intenció de dotar d’una major flexibilitat pel que fa a les entrades
i que més gent es puga aprofitar del servei.
Les zones d’estada fora de
l’aigua estaran regulades pel
personal de la instal·lació seguint les directrius marcades
en relació al COVID-19 i posant
especial cura en mantenir la
distància de seguretat entre
grups. La circulació per dins
de la instal·lació estarà regulada amb diferents entrades i
eixides per a evitar les aglomeracions i, a més, serà necessari
l’ús de mascareta en les zones
comuns com vestidors o servicis per a minimitzar el risc.
Per a més informació podeu consultar l’apartat de la
pàgina web http://www.carcaixent.es/va/activitatsesportives/piscinadescoberta.
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L’ALCÚDIA

l’alcúdia

Recuperen el marge dret del riu Magre
▶ la diputació destaca ‘‘la posada en valor dels actius naturals i espècies autòctones’’
Redacció | l’alcúdia

L’àrea de Medi Ambient de la
Diputació de València ha realitzat les obres de recuperació paisatgística del marge
dret del riu Magre en el terme
municipal de l’Alcúdia, dins
del programa de recuperació
d’espais degradats de la institució provincial.
La vicepresidenta i responsable de l’àrea de Medi
Ambient, Maria Josep Amigó, acompanyada per la diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno i l’alcalde
de l’Alcúdia i també diputat,
Andreu Salom, han visitat les
actuacions realitzades en la
zona verda, que han comptat amb un pressupost de
48.399,659 euros, dels quals
la Diputació ha subvencionat
30.394,98 euros que suposen el 80% del total, mentre
que l’Ajuntament ha assumit
el 20% restant amb 7.598,94
euros.

Mercat de l’Alcúdia. / EPDA

2’5 milions per ajudes
per la Covid-19
▶ el ple municipal

ho ha aprovat per
unanimitat

Redacció | L’ALCÚDIA

Passeig 2.700 metres

Els treballs han consistit, principalment, a recuperar i netejar un passeig
d’aproximadament 2.700 metres pel marge dret del riu Magre i, com explica la vicepresidenta de la Diputació, Maria
Josep Amigó, “amb les actuacions realitzades s’ha recuperat una zona verda de gran
potencial paisatgístic per a integrar-la en l’entorn natural i
urbà. Es tracta d’un projecte
de recuperació mediambiental paisatgística i de posada
en valor d’uns actius naturals
fins ara desaprofitats, plantejant una sèrie d’actuacions
integrades en el paisatge, recuperant les espècies autòctones existents i utilitzant materials de l’entorn”.
Per a l’alcalde de la localitat, Andreu Salom, “l’actuació
ha deixat completament lliure de traves la senda del Magre, i immediatament l’han
començada a utilitzar les famílies alcudianas per a accedir a peu o amb bicicleta a

La vicepresidenta Amigó acompanyada d’autoritats municipals. / diputació

un paratge amb un gran valor ambiental i a minuts del
centre. Amb l’ajuda de Diputació hem pogut avançar en
el pla de la ribera del Magre.”
Dues àrees

Les actuacions s’han centrat
en dues àrees. D’una banda,
la relativa a les actuacions necessàries per a la materialització de la senda per als vianants orientades a configurar
un camí amb continuïtat, cò-

mode i segur. I per un altre,
les actuacions centrades en
la zona de la ribera del riu limítrofa a la senda, on les labors han estat destinades a
afavorir l’accés al camí, recuperar els espais degradats i
millorar la qualitat visual del
recorregut que configura la
pròpia senda, amb tasques de
neteja i condicionament de la
via i accessos al riu, així com
l’eliminació de plantes invasores en l’entorn.

Amb la recuperació paisatgística s’incrementen les possibilitats d’ús lúdic de la zona,
millorant l’estat de la senda i
possibilitant les vistes a la làmina d’aigua.
Este paratge comunica
amb una zona d’oci situada
en el límit del riu, també en el
marge dret, i ha permés crear
una xarxa d’espais d’esplai
per a la població del municipi de l’Alcúdia i voltants de
La Ribera.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha
aprovat un paquet de mesures
de reactivació de l’economia local que mobilitzarà prop de 2 milions i mig d’euros per ajudar la
ciutadania a superar la crisi sobrevinguda per la COVID-19.
El Pla s’ha aprovat per Unanimitat en el ple extraordinari celebrat dijous de vesprada via telemàtica.
El plenari, entre els 14 punts
de l’ordre del dia, portava una
modificació de pressupostos
que quedà pendent en el seu
dia, fins que es coneguera la
dotació per part de la Diputació de València dels fons del Pla
d’Inversions 2020-21, que es va
aprovar el 28 d’abril. A l’Alcúdia
li corresponen al voltant de
800.000€ per a les dues anualitats, a més d’ altres 200.000€
en forma de fons de cooperació
de lliure disposició.
Modificacions

Finalment, quant a actuacions públiques, s’aprovaren
sengles modificacions del
pressupost i el consistori
compta a hores d’ara amb
un pressupost d’inversions
de 1.700.000 euros, les quals
s’han planificat de manera
que puguen ser executades
per empreses locals.

“Sobre la base dels recursos
disponibles, aquells que hem
aconseguit alliberar de partides
consignades i els altres nous que
en han arribat mitjançant subvencions, l’equip de govern hem
posat damunt la taula una sèrie
de propostes que tant el Partit
Popular com Compromís per
l’Alcúdia han acollit de bon grau,
tot i aportant noves idees i matisos que les han fet millor en altres” Afirmava l’Alcalde, Andreu
Salom, en la presentació del Pla
Reactivem l’Alcúdia al plenari.
El pla local per a pal·liar els
efectes de la pandèmia està basat en 6 grans àrees que s’han
reforçat de manera important,
de manera que el pressupost total amb què compten ronda els
750.000 euros:
Actuacions d’assistència sociosanitària: 264.500 €
Ajudes directes a l’educació:
71.000 €
Ajudes a PIMES i persones autònomes: 130.000 €
Foment del consum en el comerç local: 68.000 €
Pla d’Ocupació local: 150.000
Modernització de
l’administració, per tal de millorar i facilitar l’atenció telemàtica
a la ciutadania 65.000 €
Si sumem al pressupost
d’estes mesures extraordinàries
el milió set-cents mil euros de
les Inversions i actuacions públiques, el capital total que es
mobilitzarà per tal de pal·liar les
conseqüències econòmiques
de la pandèmia serà un total de
2.448.500 €.
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alzira

Alzira enceta
un programa
d’alimentació
infantil per a
l’estiu amb el
fons solidari
▶ el departament de serveis socials
treballa de valent per a ajudar als
col.lectius més desfavorits com a
conseqüència de la crisi sanitària
Redacció | alzira

L’impacte de la crisi actual
ha sacsejat fortament el funcionament normal de la societat en conjunt. La realitat
local més pròxima, les condicions personals i familiars
de la població s’han vist seriosament afectades i des de
l’Ajuntament d’Alzira s’han
adaptat els serveis per a fer
front a esta nova situació.
No hi ha dubte que el paper
de les administracions, la corresponsabilitat compartida i
la posada en valor de les polítiques públiques són un assumpte nuclear en l’agenda
política del Govern Local, i
no podem oblidar les tasques
de les organitzacions i entitats voluntàries que han facilitat el treball de les administracions.
Una de les mesures portades a terme per a fer front a
les noves necessitats ha estat la creació del Fons solidari
Som Alzira que comporta beneficis fiscals i va estar aprovat per unanimitat del ple de
l’Ajuntament. Es tracta d’un
fons que ha comptat amb
aportacions de l’Ajuntament,
la ciutadania i les associacions locals que se destinarà
a un programa d’alimentació
per a atendre 600 xiquets

i xiquetes durant els mesos
d’estiu.
L’ajuntament vol agrair a
tots els que han fet possible
este programa amb les seues
aportacions fetes que han
contribuït a mantenir el nivell de protecció social amb
les famílies.
Esta iniciativa compta amb
el suport de representants del
voluntariat municipal, que en
tot moment, i especialment
en els durs moments actuals,
han mostrat la seua solidaritat amb els alzirenys i alzirenyes, Protecció Civil, Creu Roja,
Càritas, #JoAjudeAlzira, Norte
Perdido, Cepaim. Projecte Riu
o Vacif, entre altres.
Vídeo explicatiu

Estes entitats de la societat civil han participat en el vídeo
explicatiu per a donar veu a
les necessitats que tenen els
veïns i veïnes: alimentació,
atenció domiciliària, productes essencials, acompanyament o necessitats educatives.
Podeu vore el vídeo de la
campanya al següent enllaç
https://youtu.be/yJBTegURYBI
A més, l’Ajuntament a través de la regidoria de Serveis
Socials ha portat a terme altres mesures per a multiplicar

Dos voluntaris de Protecció Civil d’Alzira. / epda

Dos voluntaris de Creu Roja. / epda

Una voluntària de l’Ajuntament d’Alzira. / epda

l’assistència social i les prestacions a persones majors i famílies vulnerables, que amb
esta situació veuen incrementat el seu risc a perdre els seus
suports fonamentals i quedar
en risc d’exclusió social
En total s’ha destinat més
de mig milio d’euros a:
•
Ajudes econòmiques individualitzades per a
les necessitats bàsiques.
•
Diversos convenis
amb entitats com Creu Roja,
CEPAIM, Fundació Novaterra,
Càritas, Norte Perdido i salut
pública FISABIO del projecte
Riu.
•
Ajudes assistencials
AINP.
•
Contractació de personal laboral per a reforçar

mílies, complir amb la rendició de comptes que implica
la gestió d’esta àrea, exercir
la transparència informativa i documentar esta situació excepcional per a millorar
els serveis municipals, repensar alternatives innovadores
de reconstrucció i valorar el
paper de les polítiques públiques per a fer front a les noves necessitats de la població.

els serveis d’ajuda a domicili
que atenen situacions de risc
i famílies afectades per la Covid-19.
•
Ajudes d’aliments
per a Creu Roja i creació d’un
fons d’alimentació infantil.
•
Pla de reducció de
la bretxa digital per a complementar mesures dirigides a l’estudiantat de risc
d’exclusió, de manera que puga tindre a la seua disposició
les eines digitals necessàries
per a garantir l’equitat i la inclusió digital de les persones
més desfavorides.
El propòsit de la Regidoria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha estat en tot moment
mantenir el màxim nivell de
protecció social amb les fa-

Serveis socials

“Els Serveis Socials tenen la
consideració de serveis públics essencials, en el sentit que s’ocupen de garantir
drets bàsics, d’assumir competències i de gestionar béns
que afecten directament les
persones i es consideren im-

prescindibles per al funcionament normal de la societat. En este context crític, els
nostres Serveis Socials, segons el que es preveu en la
llei, s’han declarat en situació
d’urgència social, adaptant el
seu funcionament, prioritzant objectius i orientant les
seues accions a un plantejament propi d’emergència social des del mateix moment
que es va declarar l’estat
d’alarma nacional.
És important recordar les
mesures a seguir encara per
a evitar el contagi per coronvirus, com són l’1’5 metres de
distància de seguretat, l’ús de
mascareta i rentat freqüent
de mans. No podem baixar
la guàrdia.
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política

El alcalde de Gavarda, futuro
presidente provincial del PP
▶ ‘‘soy una persona del pueblo, trabajo basándome en la empatía y soluciono los problemas de la gente’’
Redacción/P. V. | GAVARDA

El candidato de consenso para liderar el PP en la provincia de Valencia, Vicent Mompó, alcalde de Gavarda, ha
explicado a El Periódico de
Aquí que es ‘‘un orgullo’’ poder aspirar a dicho cargo. ‘‘Me
dejaré la piel para conseguir
un partido fuerte y unido’’.
Mompó reivindica su figura
como alcalde. ‘‘Soy una persona del pueblo, donde trabajo basándome en la empatía y
solucionando los problemas
de las personas. Esa es la clave: escuchar y trabajar todos
juntos. Pase lo que pase, el
PP de la provincia debe tender puentes y unirse para ganar las próximas elecciones’’.
Precisamente Mompó ha
logrado 4.162 avales como
candidato a la dirección provincial, tras integrar a Juanvi Pérez en su equipo. El XV
Congreso del partido se ce-

lebrará el próximo 25 de julio.
Mompó ha estado acompañado por los diputados
provinciales de Valencia, así
como por miembros de la
gestora con los que ha compartido estos últimos años y
que ha dirigido los destinos
del partido a través de los diferentes procesos electorales
y también por portavoces, alcaldes y concejales de diferentes municipios.
Ante Bastidas

Vicent Mompó ha presentado los avales en la sede del
PPCV en Valencia ante la presidenta del Comité Organizador del Congreso, Elena Bastidas, y el resto de miembros
del órgano que conducirá al
partido hasta el cónclave provincial. Su candidatura ha superado ampliamente los 75
avales de militantes que exi-

Vicent Mompó. / epda

algemesí

La Plaza d’Algemesí. / FOTO XIMO BUENO

La Setmana Taurina
d’Algemesí, suspesa
▶ l’associació de

penyes cadafaleres,
forçada per la crisi
sanitària de la covid19

Redacció | algemesí

L’Associació de Penyes Cadafaleres ha decidit suspendre
la Setmana Taurina prevista per a finals de setembre de
2020, davant la impossibilitat
d’organitzar la fira de jonegades
d’acord amb les normes sanitàries de distanciament marcades com a prevenció de contagi
del coronavirus Covid-19.
Les festes d’Algemesí es caracteritzen per la massiva participació de públic. En el cas
de la Setmana de Bous inclou

els tancaments cada dia a les 8
del matí i la fira de jonegades,
considerada una de les més
importants del món taurí. Cada dia, a les 17.30 hores, més de
4.000persones omplin la plaça
de bous d’Algemesí, una plaça
que construeixen les pròpies
penyes cadafaleres i que constitueix una autèntica obra mestra d’enginyeria només amb fustes, cordes i claus.
També són massius els espectacles nocturns que es programen cada nit en la plaça, així
com els dinars i sopars al parc
Salvador Castell on cada penya
cadafalera té una caseta i una zona assignada per a dur a terme
les seues activitats.
La celebració de la Setmana
Taurina comporta una impor-

tant repercussió econòmica a la
ciutat. Bars, pubs, restaurants,
sous de persones que treballen
aquesta setmana, establiments
d’alimentació, confecció tèxtil,
molts són els sectors comercials
de la ciutat que es beneficien
d’aquestes festes que suposen
una inversió individual dels algemesinencs i visitants. A això
cal afegir les inversions en empreses i treballadors locals que
duen a terme tant les penyes cadafaleres com la pròpia Comissió Taurina.
De fet, una de les propostes
és dur a terme enguany un estudi que puga reflectir l’impacte
econòmic que suposa per a Algemesí la celebració de la Setmana Taurina. Un treball que
es pot dur a terme enguany davant la situació inèdita de la suspensió i és possible comparar
trajectòries dels últims exercicis econòmics locals.
“Hui dia, immersos en aquesta situació de pandèmia sanitària, és impensable moure a
milers de persones cada dia durant deu dies. Hem esperat fins
al límit per a conéixer la situació i avaluar possibilitats. Ara ja
sabem les limitacions de distància social que fan impossible una
festes tan multitudinàries i de
l’exigència i el nivell que mereix
Algemesí”, assegura l’actual president de la Comissió Taurina,
Alberto Fernández.
Tradicionalment, el mes
d’abril es du a terme la subhasta de cadafales on cada penya licita i aconsegueix el seu espai.

gen los estatutos para poder
aspirar a dirigir la formación.
El candidato ha mostrado
su «agradecimiento a todos
los pueblos y militantes que
han confiado en el proyecto
que encabezo durante estas
semanas en las que he recorrido las comarcas de la provincia».
‘‘Estoy contento de ver lo
que me han transmitido los
militantes desde que decidí
dar el paso de presentarme
para presidir el partido y me
comprometo con ellos a trabajar duro para reforzar todas las estructuras de nuestra formación y contribuir a
que el Partido Popular recupere las instituciones en 2023
para mejorar las condiciones
de vida de los valencianos’’,
ha concluido Mompó.
El 6 de julio finalizó el plazo para la presentación de las
ponencias y del 7 al 12 el pla-

zo para presentar enmiendas
antes de que el 25 de julio tenga lugar el congreso provincial del que emanará la nueva
estructura del partido para
los próximos años.
En el acto de entrega de
avales, Mompó ha estado
acompañado del alcalde de
Benaguasil y diputado, Ximo Segarra, el alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano,
la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Llíria, Reme Mazzolari, la
alcaldesa de Pedralba, Sandra Turegano y el concejal
del Ayuntamiento de Benaguasil, Stephane Soriano, del
Camp de Túria.
Gestora desde 2012

El último congreso provincial tuvo lugar en 2012. La
caída en desgracia de Alfonso Rus y la división y guerra
posterior entre Mari Carmen
Contelles y Vicente Betoret,
había dejado al partido con
una gestora en la provincia
de Valencia. Tras el congreso
provincial llegará el momento de la renovación de lo congresos locales y comarcales,
que deben renovar al partido para afrontar las elecciones de 2023 con garantías de
triunfo.

10

|

JULIOL DE 2020 EL PERIÓDICO DE AQUÍ n LA RIBERA

LA RIBERA BAIXA

sueca

La Policia
Local identifica
l’autor de
desenes de
pintades per tot
el nucli urbà
▶ el jove portava en la seua motxilla
diversos pots d’esprai que utilitzava per
a realitzar els seus grafitis, fàcilment
identificables en usar una tècnica semblant
Redacció | sueca

La Policia Local de Sueca ha
identificat al presumpte autor de desenes de pintades
per tot el nucli urbà del municipi i el polígon industrial,
com a responsable de danys
contra la propietat. Quan els
agents van procedir a la seua
identificació, el jove portava
en la seua motxilla diversos
pots d’esprai que utilitzava
per a realitzar els seus grafitis, fàcilment identificables
en usar una tècnica similar
en tots ells.
Des de fa un temps, la Policia Local estava darrere de
la pista d’esta persona. Finalment, se li ha pogut identificar, informant-lo que, si
algun dels particulars propietaris de les façanes o pa-

rets afectades presentara denúncia, hauria d’atendre la
corresponent responsabilitat.
“Aquella persona que
s’haja vist afectada per estes accions, pot acudir a la
seu de la Policia Local, on se
l’informarà i orientarà sobre
com procedir segons la mena de propietat afectada: si
pot fer la reclamació via civil, per a la reposició d’eixos
danys, o si, per contra, són
danys específics que no són
fàcilment corregibles, acudir
a la via penal”, ha explicat el
regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, qui ha
remarcat, de nou, el paper
exercit pels agents, en esta
ocasió, en la protecció dels
danys contra la propietat.

Alguns dels grafitis atribuïts a l’autor detés. / ajuntament sueca

treball

L’Ajuntament contracta 46 persones
▶ 25 persones s’incorporen per a treballar en tasques agrícoles i mediambientals i 21
auxiliars s’incorporen al servei de platges que ja ofereix l’Ajuntament des de juny
Redacció | sueca

L’Ajuntament de Sueca ha contractat 46 persones, 25 per a
treballar en tasques agrícoles i
mediambientals i 21 auxiliars
que s’incorporen al servei que
ja ofereix l’Ajuntament desde
el mes de juny a les platges.
A través de la Regidoria responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) i
la Regidoria d’Agricultura, ha
contractat a 22 peons agrícoles i 3 capatassos, gràcies a la
subvenció rebuda pel Servei
Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i a l’aportació del propi
Ajuntament, les quals sumen
un total de més de 100.000 euros. El període de contractació

s’inicià l’1 de juliol, fins al 30 de
setembre de 2020.
Els regidors d’ADL, Joan Carles Vázquez, i Agricultura, José Luis Ribera, van acudir ahir
al matí a l’inici de la primera
jornada laboral per a donarlos la benvinguda i explicarlos en què consistiran els treballs que hauran de realitzar,
així com les mesures preventives que hauran de seguir per la
crisi sanitària i per a evitar els
colps de calor.
“Les 25 persones es dividiran
en tres quadrilles, amb tres capatassos, i en estos moments
es començarà a treballar, segons les indicacions del Consell Agrari, en els camins ru-

rals i accessos a les platges que
presenten un mal estat. A partir d’ací, els tres grups es repartiran les actuacions en diversos
punts de camins rurals i zones
pròximes al nucli urbà. Són zones que habitualment no es poden treballar amb maquinària,
i gràcies a la contractació d’este
personal, es podran solucionar
estos problemes. A més, comptaran amb l’ajuda, quan es requerisca, de la maquinària i
personal del Consell Agrari”, va
indicar el regidor d’Agricultura
i responsable del Consell Agrari, José Luis Ribera, qui va explicar també que es realitzarà una
planificació setmanal de les zones on s’haja d’actuar, compa-

ginant els interessos agrícoles
amb els mediambientals.
Igualment, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, el regidor
de Serveis Municipals, Joan
Carles Vázquez, i l’alcalde del
Mareny de Barraquetes, Jordi
Sanjaime, van rebre a les 21 persones que s’incorporaren com
a auxiliars de platges, cedits
per la Generalitat Valenciana,
i que s’uniran als 18 auxiliars
que va contractar l’Ajuntament
el mes de juny per a realitzar
funcions d’informació i prevenció a les platges, en compliment amb les mesures de
seguretat establides per les autoritats sanitàries per la crisi
del Covid-19.

Nous treballadors. / ajuntament sueca
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cullera

Cullera suspén el LXXIII Certamen
Nacional ‘Ciutat de Cullera’

Traslladen els festius
locals al 8 d’octubre i
al 7 de desembre

▶ l’ajuntament de la ribera baixa pren esta decisió davant la impossibilitat d’assajos
amb normalitat de les societats participants a causa de la covid-19

▶ el consistori

Redacció | cullera

L’Ajuntament de Cullera ha acordat suspendre la celebració de la
LXXIII edició del Certamen Nacional de Bandes de Música «Ciutat de Cullera», prevista per al
diumenge 4 d’octubre.
El consistori pren esta mesura excepcional a causa de les circumstàncies provocades per la
COVID-19. Tal com ha explicat
el regidor d’Activitats Musicals,
Juan Carlos Alandete, ‘‘la situació
sanitària que estem vivint en els
últims mesos ha impossibilitat
els assajos amb normalitat de les
tres societats musicals que participaven en l’edició d’enguany’’.
‘‘Un certamen du moltes hores de treball per part de cadascuna de les bandes i sabem que
no han estat en condicions òptimes per poder preparar-lo i fernos disfrutar de la seua música,
i per això hem decidit cancel·larlo definitivament’’, ha destacat
Alandete.

Jordi Mayor, alcalde de Cullera. / EPDA

Esta edició LXXIII del «Ciutat
de Cullera» passarà a celebrarse al 2021, concretament el diumenge 11 d’abril. Les bandes de
música participants seran les
mateixes que estaven previstes
per a enguany: la Unió Musical
de Godelleta, la Unió Musical de
Crevillent i la societat musical
‘La Armònica’ de Sant Antoni de
Requena. En tot cas, estes deuran ratificar la seua participació
a l’Ajuntament.
A més, també es mantindrà
l’obra obligada del mateix, ‘L’Illa
dels pensaments’ de José Suñer
Oriola.
L’Ajuntament de Cullera s’ha
vist obligat a suspendre enguany
els dos certamens de bandes de
música. La cancel·lació del «Ciutat de Cullera» se suma a la suspensió de la XI edició del Certamen Nacional de Bandes de
Música de Cinema «Memorial
Rafael Talens Pelló» que estava
prevista per a este mes de juliol.

reprograma les
festivitats que se
suspengueren pel
coronavirus

Redacció | cullera

L’Ajuntament de Cullera ha
actualitzat el calendari laboral per a l’exercici del 2020
per tal de reprogramar els
festius locals que estaven
previstos per al 20 i 24 d’abril
coincidents amb les Festes
Majors i que se suspengueren a causa de la crisi sanitària creada per la COVID-19.
És per això que el consistori ha acordat traslladar estes festivitats locals al dijous
8 d’octubre i al dilluns 7 de
desembre. El trasllat es realitza per a fer coincidir les festes locals amb els dos grans
ponts festius de final d’any.
Els habitants de Cullera gaudiran, per la qual cosa, amb
dos macroponts, donat que

coincidiran amb el pont del 9
d’Octubre i del Dia de la Constitució i de la Hispanitat.
Així mateix, les jornades
festives restants al municipi,
segons fonts municipals, són
les següents:
Juny: dia 24 (Sant Joan, dimecres, festiu de la Comunitat Valenciana), un dia on es
va prohibir banyar-se a la platja de Cullera.
Agost: dia 15 (Assumpció
de la Verge, dissabte, festiu
nacional).
Octubre: dia 8 (dijous, festiu local); dia 9 (Dia de la Comunitat Valenciana, divendres, festiu de la Comunitat
Valenciana); dia 12 (Dia de la
Hispanitat, dilluns, festiu nacional).
Novembre: dia 1 (dia de
Tots Sants, diumenge, festiu
nacional).
Desembre: dia 7 (dilluns,
festiu local); dia 8 (Immaculada Concepció, dimarts, festiu nacional); dia 25 (Nativitat
del Senyor, divendres, festiu
nacional).
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ALMUSSAFES

El Museu Casa Ayora d’Almussafes
obri les seues portes als veïns
▶ la inauguració oficial serà el dilluns 13 de juliol a les 20 hores amb públic reduït

el mateix edifici, ara denominat
Museu Casa Ayora (de 9 a 14h)
i en el Pavelló Poliesportiu Municipal (de 9 a 14h i de 17 a 21h).
“En l’executiu municipal tenim moltes ganes que els almussafenys i les almussafenyes
descobrisquen de primera mà
aquesta nova joia del patrimoni local que, com ja hem comentat en nombroses ocasions, paga la pena visitar, perquè està
repleta d’elements artístics de
gran valor com els frescos i els
papers pintats d’origen francés
de la planta noble, molt poc freqüents en la Comunitat Valenciana”, destaca el regidor de Cultura, Alex Fuentes. “L’habitatge
ha recuperat la lluentor que va
tindre quan estava habitat i la
nostra intenció ara és omplirlo de vida amb exposicions, re-

citals i fins i tot cerimònies civils”, comenta l’edil.
Un dia abans de l’inici
d’aquestes visites, el dilluns 13
de juliol, Dia de Sant Bertomeu,
patró de la localitat, el consistori celebrarà la inauguració oficial de la infraestructura, en la
qual treballa de manera temporal el personal que fins ara desenvolupava les seues tasques
en el Centre Cultural, que en
aquests moments està en obres
amb l’objectiu de renovar el seu
sistema de climatització. L’acte
s’iniciarà a les 20 hores i, a causa de la situació sanitària, està
destinat a un públic molt reduït.
L’Ajuntament d’Almussafes va
adquirir l’habitatge en 2005 per
1.300.000 euros a la família Garcerán Moscardó, la seua hereva,
amb la intenció de rehabilitar-lo
per al seu ús per part de la població. Encara que no va ser fins a
2015 quan van començar els tràmits per a aconseguir el finançament necessari per a emprendre la intervenció. Així, després
d’aconseguir suport econòmic
de la Generalitat Valenciana
(300.000 euros) i la Unió Europea (369.977 euros), el consistori, que aportava els 489.000 euros restants per a fer possible el
projecte, va iniciar la rehabilitació en 2018, en la qual s’han invertit un total d’1.158.000 euros.
Amb aquests diners s’ha reformat la casa al complet “mantenint la seua essència”, excepte la
part en la qual s’han col·locat els
banys i l’ascensor, “que ha quedat perfectament integrada en
el conjunt”, assegura l’alcalde,
Toni González.
Amb tot, tan sols queda per reformar un xicotet annex situat
en la part final del pati.

sueca

polinyà de xúquer

Redacció | almussafes

E l M u s e u C a s a Ay o r a
d’Almussafes obri les seues portes a la ciutadania. L’Ajuntament
organitza del 14 al 18 de juliol 5
jornades de visites guiades gratuïtes per a conéixer el resultat
de la reforma a la qual ha sigut
sotmesa. La inauguració oficial
es durà a terme el dilluns 13 a les
20 hores, encara que a causa de
la pandèmia l’acte tan sols està
dirigit a un públic molt reduït
Del 14 al 18 de juliol, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
d’Almussafes durà a terme visites guiades gratuïtes al Museu
Casa Ayora perquè la ciutadania
gaudisca del resultat de la reforma realitza en la infraestructura,
en la qual s’han invertit un total
d’1.158.000 euros procedents de
les arques municipals, la Generalitat Valenciana i la Unió Europea. Les entrades per a poder accedir als recorreguts, l’aforament
dels quals estarà limitat a 12 persones per torn de visita per a garantir la distància física necessària per a evitar el contagi per
Covid-19, hauran de recollir-se
prèviament en el mateix edifici
o en el Pavelló Poliesportiu Municipal del 6 al 10 i del 14 al 15 de
juliol. La inauguració oficial s’ha
programat per al dilluns 13, encara que a causa de la pandèmia
en la convocatòria tan sols podrà participar un número molt
reduït de persones.
Després any i mig de reforma pràcticament integral, la Casa Ayora d’Almussafes ja està a
punt per a la seua obertura al públic. En menys de dues setmanes
la ciutadania podrà descobrir in
situ el resultat d’una rehabilitació amb la qual l’Ajuntament de
la població ha volgut retornar-li

Interior del Museu Casa Ayora. / EPDA

l’esplendor a una infraestructura els orígens de la qual podrien
remuntar-se al segle XVII. Per a
això, la Regidoria de Cultura ha
organitzat cinc jornades de portes obertes, que es desenvoluparan del 14 al 18 de juliol seguint
totes les mesures de seguretat
per a evitar el contagi per COVID19.
Cadascun d’aquests dies es duran a terme 6 visites guiades gratuïtes de 50 minuts de duració
en les quals podran participar
un màxim de 12 persones per cada sessió. Així, s’ha establit que
els recorreguts començaran a
les 11h, 12h, 17h, 18h, 19h i 20h,
sent imprescindible retirar les
corresponents entrades amb antelació del 6 al 10 i del 14 al 15 de
juliol. Les taquilles per a recollir
aquests tiquets s’han establit en

+deAQUÍ

f 700 anys de submissió de Sueca a l’Ordre Militar de de
Montesa. Amb este document del mes recordem que ara
fa 700 anys Sueca es va haver de sotmetre a l’Ordre Militar de Sta. Maria de Montesa, a qui per l’Alta Política Internacional va haver de rendir fidelitat i homenatge.

Concurs de Relat Breu
i Poesia a Sollana
▶ el termini finalitza el
31 de juliol i hi hauran
diversos premis

Redacció | sollana

En el marc de la commemoració del primer centenari
de la construcció de la nostra font més emblemàtica, el
Pou Pudent, l’Ajuntament de
Sollana, mitjançant la Regidoria de Cultura, llença el primer Concurs de Relat Breu i
Poesia amb motiu del Centenari del Pou Pudent.
El concurs té com a objectius commemorar l’efemèride
i ajudar a estimular i reconéixer la creació literària i artística de la població de Sollana.
Hi haurà dos modalitats,
relat breu i poesia; i tres categories:
Infantil (fins a 12 anys inclosos)
Juvenil (de 13 a 17 anys, inclosos)
Adults
E l s t re b a l l s h au r a n
d’inspirar-se en la proposta:

El Pou Pudent de Sollana, i
el termini per a presentarlos serà fins al dia 31 de juliol,
aquest inclòs.
En ambdues modalitats, relat breu i poesia, es donarà
un premi per cada categoria
i un accèssit. Els premis consistiran en:
Categoria Adults: 200 € per
al primer premi i un lot de llibres per a l’accèssit.
Categoria Juvenil: Un eBook
Reader per al primer premi i
un lot de llibres i material de
papereria per a l’accèssit.
Categoria Infantil: Un
eBook Reader per al primer premi i un lot de llibres
i material de papereria per a
l’accèssit.
A més, tots les persones
concursants rebran un obsequi per haver participat.
Els treballs premiats es
coneixeran el 26 de setembre de 2020, per a la qual cosa, l’Ajuntament es posarà en
contacte amb les persones
premiades.

sueca

‘Retrobem-nos amb
l’hostaleria’

sueca

700 anys de submissió de Sueca a l’Ordre de Montesa

Cartell del concurs. / epda

Premis Extraordinaris al
Rendimen Acadèmic
fEl Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit
l’acte de lliurament dels
Premis Extraordinaris al
Rendiment Acadèmic del
curs 2018-19 que atorga la
Conselleria d’Educació.

fL’Ajuntament de Polinyà de Xúquer dins la programació d’activitats Estiu
’20 ha preparat un conjunt
d’actuacions amb el nom
RETROBEM-NOS AMB
L’HOSTALERIA. L’objectiu
entra dins el programa de
donar suport a l’economia
local i consisteix en actuacions molt variades al llarg
de juliol i agost a la porta de bars i restaurants del
poble. Tot tipus de música
i per a tot tipus de gustos
al llarg de 10 nits d’aquest
estiu: folk, rock, copla, humor, màgia, han explicat
fonts municipals.

Representants municipals entreguen els premis de
la Marató Solidària ‘Reviscolem Sueca’
fEl Saló de Plens de l’ajuntament ha acollit l’acte de lliurament dels regals més destacats que es van sortejar el
mes de maig passat entre tots els participants en la Marató Solidària Reviscolem Sueca, una iniciativa organitzada pels clubs esportius de la ciutat amb la col·laboració
de l’Ajuntament.
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sucesos

llaurí

Los bomberos extinguen el incendio
del ático de un edificio en Cullera

Ja es pot pagar amg
targeta a l’Ajuntament
▶ posa en marxa

▶ se movilizaron efectivos de gandia y de la localidad de la ribera baixa

‘newpay’ un innovador
sistema de pagament

Redacció | cullera

Llaurí posa en marxa ‘newpay’,
un innovador sistema per al pagament de tributs amb targeta.
Sota el lema “El millor per a
tots” i amb l’objectiu de facilitar
els tràmits administratius i millorar la qualitat de vida de tots
els veïns, l’ajuntament de Llaurí
ha posat en marxa el programa
newpay, un sistema pioner a la
Comunitat Valenciana que permet el pagament en línia de tributs i multes municipals.
L’ajuntament de Llaurí, conscient de les necessitats dels
seus veïns, ha posat en funcionament el sistema newpay,
dissenyat per l’empresa valenciana Grup MCG. Aquest
nou i fiable mètode de pagament permet, a més, que es
compleixi la normativa tributària, la de protecció de dades

Los bomberos han trabajado
en la extinción del incendio
del ático de un edificio de Cullera (Valencia) que ya había
sido evacuado a su llegada.
Según fuentes del Consorcio de Bomberos de Valencia,
hasta el lugar se han movilizado efectivos de Cullera y Gandia, con el vehículo de altura
y el sargento de Gandía.
A su llegada, el edificio estaba evacuado y la rápida actuación ha impedido que el
fuego afectara el resto de viviendas, según las fuentes,
que han indicado que se ha
dado por controlado a las
16.12 y apagado a las 16.36
horas.

Bomberos en el ático de Cullera. / foto del consorcio provincial de bomberos

i la de pagament electrònic.
D’aquesta manera, el procés
de pagament amb targeta es
converteix en una cosa senzilla, tant en les oficines d’atenció
al públic, com per Internet.
A l’oficina d’atenció al públic.
A cada lloc de treball de
l’oficina d’atenció al públic,
newpay permet la utilització
d’una pantalla tàctil integrada
amb l’aplicació informàtica per
operar amb targetes de crèdit,
de dèbit, virtuals o de prepagament, sempre que aquestes
tinguin implantat el sistema de
pagament segur per a compres
per Internet.
Pagament per Internet.

El sistema newpay també inclou un enllaç a la web municipal www.llauri.org cap a la
plataforma digital per facilitar
i simplificar als ciutadans la seva relació amb l’Administració
i poder pagar els tributs amb
targeta des de qualsevol dispositiu.

turisme segur

Cullera reforça la prevenció a les platges
El reciclatge premia a
amb la incorporació de 38 informadors 495 famílies i comerços
corbera

▶ s’encarreguen de controlar que es complisquen les mesures sanitàries als arenals
Redacció | cullera

L’Ajuntament de Cullera ha reforçat les mesures de prevenció i conscienciació que implementa a les seues platges per
a fer front a la pandèmia de la
COVID-19. Ho fa des d’este cap
de setmana amb la incorporació de 38 auxiliars de platja contractats per la Generalitat que s’encarreguen d’oferir
informació sobre normes de
protecció i mesures preventives.
Estos informadors estaran durant els mesos d’estiu
als arenals cullerencs amb la
finalitat de conscienciar els
banyistes sobre les mesures

Dos informadors a Cullera. / EPDa

de seguretat que han de complir.
El regidor de Platges, Salva
Tortajada, ha detallat que els

informadors tenen la tasca
principal de «controlar que la
gent complisca totes i cadascuna de les normes que hem

contemplat en el pla de contingència local, així com les
mesures que se’ls marca des
de la Generalitat».
Entre les seues principals
funcions també es troben la
d’informar sobre les mesures de prevenció i protecció,
controlar les zones així com
supervisar la distància social
entre persones, para-sols i
per la vora de la mar.
La contractació partix d’un
programa autonòmic per a recolzar i complementar els serveis municipals tant en les zones de bany i d’arena com en
els accessos a les mateixes,
conclouen.

▶ s’han concedit fins
a 200.000 euros en
bonificacions

“Qui més recicla, menys paga”:
amb esta filosofia, el Consorci
Ribera i Valldigna va aprovar
divendres 29 de maig concedir
fins a 200.000 euros en bonificacions a prop de 30.000 famílies i xicotets comerços que més
han reciclat durant 2019 en la
seua xarxa d’ecoparcs i ecomòbils.
Estes bonificacions es veuran descomptades en el
pròxim rebut de la Taxa de
Tractament de Residus del
Consorci que s’emetrà este es-

tiu. Bonificacions que es divideixen en tres trams segons el
volum de reciclatge que han
registrat les persones usuàries
dels ecoparcs.
12,66 euros és l’estalvi corresponent al primer tram que beneficiarà 161 famílies a Corbera.
Estalvi directe de 12,66 euros
de la seua Taxa de Tractament
que beneficiarà a 5.679 famílies del total de pobles del consorci, que es correspon amb el
cost íntegre per veí del pagament del manteniment i servici
d’Ecoparcs i Ecomòbils. Encara
que el preu de la taxa varia en
funció de cada una de les poblacions, segons el volum de
residus que es tracten en cada
una d’elles.
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medio ambiente

El agua no es la
única solución

L

a Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tuvo su
representación en la primera mesa redonda de las jornadas de l’Albufera gracias a la presencia de su Jefe del
Área de Planes y Estudios de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ. Marc García dedicó su ponenecia
a “L’Albufera de València desde el punto de vista de la CHJ”. La
falta de agua y la calidad de la existente en l’Albufera acapararon buena parte de las intervenciones del público. El Parque
Natural ha pasado de contar con 700 hectómetros cúbicos en
los años 70 del siglo pasado a unos 150 actualmente. La CHJ tiene previsto una dotación anual para l’Albufera de 15 hm3/año
desde el Bajo Júcar, que serían adicionales a los 29 hm3/año fijados en el plan hidrológico vigente para los Regantes de Sueca.
El experto empezó su charla haciendo oficial el nuevo Plan
Hidrológico que se está elaborando para poner en acción desde el 2022 al 2027. En su elaboración los analistas han encontrado hasta 15 problemas de las zonas que forman parte de la
CHJ y uno de ellos es el Parque Natural: “L’Albufera sufre una
degradación del agua. A partir de los años 70 el desarrollo urbanístico y los cambios de los productos en las prácticas agrícolas fueron provocando una degradación en la zona. Su tono
verde se debe a la proliferación de la Clorofila A en la profundidad de sus aguas. Sin embargo, en los años 80 hay una tendencia a la baja lo que provoca una mejora de sus aguas”.
Tras esta introducción histórica del análisis de la laguna, García explicó a los asistentes que “aportar agua a l’Albufera no es
ni la única ni la mejor opción, no es suficiente, incluso hay datos que demuestran todo lo contrario”, la bajada de la Clorofila A se ha producido cuando menos agua se ha introducido en
l’Albufera. Sin embargo, García sigue apostando que la mejor
solución para las aguas del Parque Natural pasaría por “incrementar los aportes hídricos y su calidad” con sistemas de saneamiento y depuración pero también se tendría que mejorar
las prácticas agrícolas. La CHJ ya se encontraría inmersa desde
2014 en un plan especial para “alcanzar el potencial ecológico
de l’Albufera” pero sus acciones aumentarán en el nuevo plan
que esta redactando la Confederanción. Se trataría de nuevos
aportes provinientes de las reserva mínima de 8 hm3/año del
embalse de Tous, este trasvase se podría realizar en el mes de
octubre o noviembre, aunque si las lluvias otoñales fuesen suficientes podría realizarse en otro período de tiempo.
García concluyó su intervención explicando que además de
las aportaciones de agua el saneamiento y depuración también
pasaría por la “desconexión con las antiguas acequias para evitar la contaminación del agua, focalizar los vértidos y controlar las medidas que se adopten”.

Marc García

jefe del área de planes y estudios de la
oficina hidrológica de chj

L’Albufera: falta
agua, sobran
vertidos y los
Poblados del Sur
se reivindican
▶ sueca acogió las iv jornadas de
l’albufera de el periódico de aquí dando
cabida a las opiniones de expertos sobre la
situación que sufre el parque natural
maría ventura | sueca

La capital de la Ribera Baixa ha
sido el lugar escogido por El Periódico de Aquí para acoger las
IV Jornadas del Parque Natural
de l’Albufera. Sueca cuenta en su
territorio con el 70% del área
protegida y algunas de sus 12 pedanías viven en el corazón del
Parque Natural como son Marenys de Barraquetes o El Perelló. Precisamente los Poblados
del Sur reivindican su derecho a
gestionar su futuro dentro del
Parque Natural.
En pasadas ediciones El Saler
o Silla habían acogido estas jornadas dedicadas al medio ambiente y al turismo de l’Albufera.
Este año la Casa de la Cultura de
Sueca acogió a políticos, entidades locales, expertos y vecinos
interesados en el cuidado y la
protección del Parque Natural
de l’Albufera. El coloquio de este año quiso centrar el foco en
su presente y futuro pero sin olvidarse de las personas que viven en ella. Entre las principales
conclusiones, l’Albufera necesita más caudal de agua y reducir
los vertidos.
El primero en tomar la palabra en las jornadas fue el director
de El Periódico de Aquí, Pere Valenciano, quien quiso agradecer
al alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, que fuera el anfitrión de esta cita tan especial para el medio

de comunicación. “L’Albufera
continua necesitando un gran
debate y un gran consenso para
luchar por la supervivencia, por
el medio ambiente, pero también teniendo en cuenta y escuchando todos los actores que
participan”, introducía Valenciano; “estas jornadas nacen precisamente por el amor que sentimos por l’Albufera, un parque
natural con múltiples problemas
que se tienen que tratar y solucionar en un abanico amplio y
no contemplando solo una parte de la problemática”, concluía
el director.
El alcalde de Sueca, Dimas
Vàzquez, quiso agradecer al medio la organización de jornadas
dedicadas a l’Albufera, ya que “su
estado actual necesita medidas
urgentes” deseando que los coloquios fueran “provechosos”.
conferencia inaugural

Las jornadas las inauguró el catedrático de Botánica de la Universitat Politècnica de València
(UPV), Herminio Boira Tortajada, quien hizo una “Sintesís histórica de la laguna de l’Albufera
y la implicación del cultivo del
arroz”. El catedrático habló de
la “armonía perfecta” que se ha
conjudado durante siglos entre el arroz y el espacio del Parque Natural. Sin embargo, la zona sufre una degradación grave

El director de EPDA, Pere Valenciano y los conferenciantes de la

Ponentes de la segunda mesa de las jornadas. / epda

y durante siglos señalado a los
herbicidas utilizados por los agricultores para sus actividades como los culpables de su estado.
Por el contrario, Boira atribuye su grave situación a la desparición de las motas, la extinción de
la riqueza florística de las plantas endémicas que hay en el lago y las cantidades de fango que
traen las aves de otras zonas y
que pueden suponer el fin de la
flora, la fauna y el agua. Según el
Catedrático la solución pasaría
por mejorar el agua del lago, pero siempre analizando de dónde viene, previamente y así frenar la contaminación de la zona.

La primera de las mesas redondas llevó por título “Presente y futuro del Parque Natural de
l’Albufera” y contó con la participación de Marc García, Jefe del
Área de Planes y Estudios de la
Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar; Miguel Jover,
catedrático de Acuicultura de la
UPV y Antonio Castillo, portavoz de ADENSVA NO + Aves Electrocudas. En este coloquio se lamentó la ausencia de Elisa Valía,
concejala delegada de Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento
de València quien iba a realizar
un charla que lleva por nombre:

LA RIBERA n EL PERIÓDICO DE AQUÍ

L

a Primera Mesa. / p

‘

L’Albufera continua
necesitando de gran
debate y un gran
consenso para luchar
por la supervivencia,
por el medio ambiente,
pero también teniendo
en cuenta y escuchando
todos los actores”
pere valenciano
Director de El Periódico de Aquí

“Cerrando el círculo integral del
agua”.
La segunda mesa habló de
“L’Albufera como recurso económico” y contó con la presencia de Núria Sanz, presidenta de
la Asociación de Empresarios de
Restaurantes Federados de la FEHV; Emilio Gálvez, presidente de
la Asociación de Hostelería de El
Palmar; Jordi Sanjaime, alcalde
de Mareny de Barrequetes y Antoni Bernabé, director de Visit
València. Fue destacada la participación del público, quien intervinó activamente en todas las
ponencias con propuestas para
mejorar el futuro de l’Albufera.

| JULIOL DE 2020
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Los pescadores
han sido olvidados

a conferencia del catedrático de Acuicultura de la
UPV aludió a “Los peces, los grandes olvidados de
l’Albufera”. En su intervención, Miguel Jover habló de la “importancia ecológica” que han tenido
siempre los peces en el lago, pero no solo medioambiental , sino también económica porque “la pesca ha sido una
actividad ancestral” en el Parque Natural. En 1950 los pescadores conseguían hasta 1.370.000€ de gananciales en
esta profesión que ha visto reducido sus beneficios por el
descenso de las especies en su caudal. En el año 2000 los
pescadores solo alcanzaron un total de 398.000€ con la
pesca. “Los pescadores han sido olvidados, nos preocupábamos por las aves pero nadie miraba debajo del agua
y cuando lo hicimos nos dimos cuenta que estaba enferma” explicó Jover.
La actividad de pesca ha cambiado mucho, en la actualidad, los pescadores no eligen la zona porque no hay
ejemplares de pesca. Antiguamente había en el lago hasta 21 especies, hoy en día solo hay registradas nueve y tres
de ellas son exóticas, es decir, que han sido introducidas y
no son autóctonas. Otro de los peligros ha sido la proliferación del cangrejo azul que se alimenta de los animales
acuáticos. Esta disminución ha afectado especialmente a
las especies de gran nobleza como la anguila o la lubina,
afectando también a los productos gastronómicos de referencia de la zona.
Para frenar la extinción de los animales acuáticos en el
lago, el catedrático propone la reproducción de la ánguila
con un tratamiento hormonal para favorecer un aumento de la especie. Además de controlar las prácticas agrícolas que afectan a las aguas y a la aparición de bancos de
anguilas muertas.
Según Jover, el cuidado de las especies en l’Albufera tendría dos sencillas soluciones. La primera proveer grandes
cantidades de agua al Parque Natural pero sobre todo de
calidad, además, hay que cuidar la gestión de las compuertas, limitar las especies exóticas y dragar el fango de las golas. La segunda pasaría por recuperar la vegetación acuática y la conservación de la gambeta.
Los ciudadanos también pueden aportar su granito de
arena. Los consumidores deben empezar a poner en valor
el producto pesquero tradicional de l’Albufera, para que
su interés provoque una mayor conservación y preservación de las especies. Además de ayudar al medio ambiente, poner en valor la pesca en l’Albufera ayudaría a incrementar los beneficios económicos en la zona.

Miguel Jover

catedrático de acuicultura de la
Universitat politècnica de valència

‘

Aportar agua a
l’Abufera no es
ni la única ni la
mejor opción, no es
suficiente, incluso
hay datos que
demuestran todo lo
contrario”
marc garcía
Jefe del Área de Planes y
Estudios de la CHJ

‘
‘
‘

Nos preocupábamos
por las aves pero nadie
miraba debajo del agua
y cuando lo hicimos
nos dimos cuenta que
estaba enferma”
miguel jover
Cat. Acuicultura de la UPV

Una zona tan rica
como l’Albufera, en la
periferia de València,
debería tomar medidas
para evitar las
instalaciones eléctricas
en este área protegida”
Antonio castillo
Portavoz de ADENSVA NO +
Aves Electrocutadas

La sensibilidad
la tenían las
personas que vivían
en l’Albufera y
conservaban la poesía
de sus paisajes’’
herminio boira
Cat. de Botánica de la UPV
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Más de 300 aves
electrocutadas en 2019

O

tro de los agravíos del estado actual de
l’Albufera son las aves. Durante este año se
han avistado algunas torres de electricidad
en la zona, las cuales provocan la electrocutación de las especies. En la primera mesa, Antonio Castillo, fue el encargado de traslar a los oyentes las cifras
actuales que existen en el Parque Natural y en la Comunitat Valenciana.
La comunidad autonóma registró el pasado año más de
2019 unas 300 aves muertas en todo el territorio por esta causa. En l’Albufera se han constatado hasta 45 electrocutaciones, sin embargo, ‘‘los datos pueden multiplicarlos
por 10’’ ya que en la mayoría de los casos los investigadores y analistas de la matería no pueden realizar los datos
con exactitud. Muchas veces, el cuerpo de las aves muertas alrededor de las torres de electricidad pueden desaparecer porque sirven de alimento para otros animales de la
zona como pueden ser los jabalíes.
La proliferación de aves electrocudas trae a la fauna sus
propias consecuencias como el descabezamiento de la pirámide trófica. Hay zonas en el territorio nacional, como
son Murcia o Aragón, que se están viendo afectadas por
las plagas de conejo. Se ha certificado que en estos enclaves hay un gran número de torres eléctricas provocando un alto caso de electrocutaciones en las aves, quienes
se alimentan de estos mamíferos lagomorfos.”Esto supone un peligro para los eslabones básicos de la cadena alimenticia, porque si estos desaparecen quién controla a los
de la parte superior” preguntaba Castillo a los asistentes.
Otro de los problemas que conllevan las torres eléctricas es que complican los planes de recuperación de las
aves que llevan a cabo equipos de investigación o los expertos en ornitología. En muchas ocasiones, los ejemplares que estudian los investigadores acaban muriendo en
torres eléctricas, impidiendo así la conclusión de sus trabajos científicos.
Castillo explica que no todas las torres eléctricas son
iguales, hay algunas que son más letales para las aves que
otras. Pero “una zona tan rica como l’Albufera, en la periferia de València, debería tomar medidas para evitar las
instalaciones eléctricas en este área protegida”. El portavoz de ADENSVA propone como solución poner fundas
en los cableados y partes metálicas de los postes de luz;
aunque la manera más fácil de corregir el problema sería
el trenzado de los cables en el interior de una funda, aunque esto rompería el paisaje natural.

Antonio Castillo

portavoz de adensva no + aves
electrocutadas

16

IV JORNADeS DE l’albufera

|

juliol DE 2020 EL PERIÓDICO DE AQUÍ n La ribera

turismo

“De l’Albufera nos tendríamos que beneficiar
todos y no sólo la ciudad de València”
▶ el alcalde de marenys de barraquetes, jordi sanjaime, habla así de las duras restricciones que sufren sólo los poblados del sud
m. ventura | sueca

La segunda mesa redonda de
las IV Jornadas de l’Albufera
llevaron por lema “L’Albufera
como recurso económico”. En
ella participaron expertos en
hostelería de El Palmar, turismo y la visión de los propios
habitantes del Parque Natural.
En este punto y con la intervención del alcalde de Marrenys de Barraquetes, Jordi
Sanjaime, llegó la parte más
reivindicativa.
La conferencia empezó poniendo el foco en los restaurantes de El Palmar y la polémica alrededor del proyecto
que quiere llevar a cabo el
ayuntamiento de València con
la CV-500, un nuevo plan que
si llegará a llevarse a termino
empeoraría los accesos al Parque Natural y acabaría perjudicando a los hosteleros y habitantes de la zona.
Con la intervención de Sanjaime los habitantes de los Poblados del Sud tuvieron su voz
y mostraron su queja por la
manera en que se sienten tratados por estar dentro del Parque Natural porque “los ahoga como pueblo”. El pueblo
se encuentra inmerso en un
proceso judicial para conseguir construir un nuevo colegio y un polideportivo, pero las restricciones de la zona
protegida son muy duras. Fue
entonces cuando volvió a intervenir el catedrático de la
UPV, Herminio Boira, para
ayudar a Sanjaime y le dijo
que expondrá ante el juez que
“el Parque Natural no existe”
ya que no cumple los requisitos medioambientales para
ser etiquetado como tal. Fueron muchos asistentes los que
se sumaron a esta tesis.
Tras estos alegatos, la intervención del presidente Visit
València, Toni Bernabé, aportó un punto de vista positiva
de l’Albufera por su tirón turístico.
Entre las conclusiones se pidió la unión entre la Plataforma de Afectados por el Parque Natural de l’Albufera, que
los Poblados del Sur tengan y
cuenten con las mismas oportunidades turísticas que València. Por último, reclaman
a las administraciones públicas, tanto autonómicas, locales, como nacionales, que se
sienten y tomen medidas comunes, pero sin dejar de pensar en la sociedad civil, en la
gente que vive y trabaja en el
Parque Natural.

E
Referente
gastronómico
Emilio Gálvez

pdte. asoc. hostelería el
palmar

l Palmar no es sólo una zona de l’Albufera, se ha
convertido en una joya gastronómica a la que acuden todos los fines de semana multitud de visitantes para disfrutar de sus productos alimenticios
que ya son considerados como un atractivo más dentro
del Parque Natural.
Al ser preguntado por el futuro de la CV-500 el Presidente de la Asociación de Hostelería El Palmar, Emilio Gálvez, aseguró no querer entrar en ese “tema tan polémico”.
El hostelero cree que “hay muchos intereses” en ese proyecto, pero que los políticos deberían tener en cuenta que
la carretera es la “arteria económica para toda la zona de
l’Albufera” y que cualquier medida podría “repercutir económicamente en las futuras generaciones”, ya que estas

L
Turismo
sostenible
Núria Sanz
PDTA. FEHV

a presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios de Restaurantes Federados de la FEHV,
Núris Sanz, habló durante su ponencia sobre “El
impacto económico de la restauración en los pueblos que pertenecen a l’Albufera”. En su intervención, Sanz
destacó que “la restauración es un motor importante” dentro del Parque Natural por su “tradición”.
Duranto 50 años de historia las leyes han regulado y
protegido la zona medioambiental, creando así una “enemistad que perjudica a los Poblados del Sur”, exponía la
presidenta.
Por otro lado, Sanz asegura que sí que han habido “buenas prácticas” por parte de los restauradores del Parque
Natural y que durante este tiempo sí se han realizado

E
El parque ahoga
a los pueblos
Jordi Sanjaime

l primer edil del municipio de Marenys de Barraquetes puso la nota más reivindicativa de la jornada. Jordi Sanjaime habló sobre “Los afectados por
el Parque Natural de l’Albufera” y es que según el
alcalde: “el parque ahoga a los pueblos que vivimos en él”.
Cuando l’Albufera fue declarada zona protegida los vecinos de los Poblados del Sur preguntaron por las posibles consecuencias que reportaría la protección al urbanismo de sus núcleos urbanos, años después los efectos
son claros. Muchos de ellos no pueden crecer y se encuentran en medio de procesos judiciales para luchar
por la construcción de un colegio en Marenys de Barraquetes. Esto ha llevado a los vecinos de la propia Albufe-

decisiones marcan el presente pero también el futuro de
todos los hosteleros de El Palmar. “Hay que tener mucha
sensibilidad para tocar este tema”, se justificaba Gálvez.
El presidente aseguró que le “gusta una economía que
crea riqueza sostenida”. A lo largo del día una media de
23 a 24 autobuses pasan diariamente por El Palmar. La
mayoría de ellos son alumnos, ya que en la actualidad la
educación está muy comprometida con el medio ambiente y enseña a los niños in situ el valor y la importancia de
conservar estos espacios protegidos. Por todos estos factores, Gálvez explica que “las administraciones públicas
deberían tener más en cuenta la accesibilidad” así como
hacerla eficaz para que todos los visitantes puedan acceder al Parque, sea cual sea su finalidad.

muchas inversiones que han favorecido la accesibilidad
hasta los núcleos con más demanda gastronómica. Pero
hay muchas cuestiones que solventar como “favorecer el
transporte público”.
La presidenta también habló sobre la polémica de la CV500 y asegura que es un tema que las administraciones no
saben gestionar: “el proyecto nace porque no saben como
controlar al acceso a El Palmar y a lo mejor hay que plantearlo de otra manera”. Sanz aludió a las retenciones de
más de hora y media que se producen todos los fines de
semana en las zonas de acceso a l’Albufera.
Durante el debate el público alegó que “la palabra sostenible puede ser compatible con la economía y que el buen
gobernante es el que pasa por el consenso”.

ra a no querer la etiqueta de Parque Natural. “Todos nos
preocupamos del medio ambiente, pero nos estrangulan
como pueblo”, explicó San Jaime. “Si no nos dejan crecer
de manera vegetativa será la muerte pueblo, ¿dónde vivirán nuestros hijos?”.
El lado positivo de vivir en un enclave de estas características es el beneficio económico que reporta al pueblo, pero según el alcalde “no vale la pena” porque si no
existiera el parque los productos de la zona se distribuirán con el sello de calidad. Los vecinos del área protegida han empezado a plantearse la creación de una Plataforma de Afectados por el Parque Natural de l’Albufera y
unidos luchar contra las reinstricciones.

alcalde marenys barraquetes

“
Personalidad
para València
Toni Bernabé

presidente visit valència

Yo tengo una visión más idílica del parque”, así empezaba su intervención, Toni Bernabé. El presidente de Visit València asegura que la capital del Túria
aporta “al turista actual todo lo que busca”: gastronomía, naturaleza, historia y patrimonio. La capital se relaciona a la perfección con l’Albufera siendo un reclamo
para los visitantes, ya que es al única ciudad europea que
cuenta con una Parque Natural en su término municipal
y eso es lo que da “personalidad” a València.
Sin embargo, tras las intervenciones anteriores, Bernabé explico que hay dificultades reales porque “la protección hunde territorios” y desde el punto de vista turístico es un foco de problemas, porque además, el número
de visitante que atrae l’Albufera incrementa la “presión”

en los técnicos y analistas del turismo valenciano, creando una concentración masiva en determinadas zonas como es El Palmar.
Entre el público no dudaron en recriminar a Bernabé
que València capital “se cree que el parque es solo de su
ciudad y el resto somos olvidados, juguemos todos en las
mismas condiciones turísticas” explicaba el alcalde de El
Perelló, Juan Botella.
No tardó en seguir la misma línea el anterior ponente,
Jordi Sanjaime, quien aseguró que él como muchos otros
vecinos no estaban en contra del Parque Natural pero “sí
crea animadversión” entre la población. Así que solo piden “tener las misma oportunidades turísticas” de las que
se aprovecha actualmente València.
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La planta de
compostaje de
Guadassuar
reduce hasta un
40% el porcentaje
de rechazo
▶ gracias a la puesta en marcha
del reactor 2 de la instalación de
valorización de residuos domésticos que
permite un aumento del aprovechamiento
de los restos que se tratan
Redacción | guadassuar

La puesta en marcha del reactor 2 de la instalación de compostaje del complejo de valorización de residuos domésticos
de guadassuar logrará una reducción del porcentaje de rechazo hasta el 40%. Se mejora el proceso de compostaje
de la instalación, aumentando el aprovechamiento de los
residuos que se tratan al 60%.
El Complejo de Valorización de Residuos Domésticos
de Guadassuar se convierte
en una instalación de gestión
de residuos de referencia a
nivel europeo al asegurar el
cumplimiento de los ambi-

ciosos objetivos de recuperación de residuos domésticos establecidos por la Unión
Europea.
Desde aquel lejano 1989 en
que se comenzó a trabajar en
la antigua Planta de Guadassuar, muchas cosas han cambiado. Fundamentalmente,
la propia Planta en sí, que el
1 de noviembre de 2016, puso
en marcha las nuevas instalaciones de recepción, pre-tratamiento, y recuperación de
materiales, en julio de 2019
se puso en marcha el reactor
1 de compostaje y este mes
de julio de 2020 estas instalaciones se han visto finalmen-

Interior de la instalación del compostaje ubicado en Guadassuar. / EPDA

te culminadas con la puesta
en marcha del denominado
Reactor 2.
En total, el Complejo de Residuos Domésticos de Guadassuar, gestiona en la actualidad 135.000 toneladas de
residuos domésticos mezcla-

dos, dando servicio a 325.000
ciudadanos de la Ribera Alta,
la Ribera Baja, y parte de la
Valldigna. Sus instalaciones
de gestión de residuos y su
amplio circuito de educación
y sensibilización ambiental,
la han convertido en el mo-

delo a seguir, y ya es un gran
referente de gestión de residuos en Europa.
Este segundo reactor ocupa una nave de 2.400 metros
cuadrados, en los que se permite mejorara el proceso del
compostaje con una segunda

fase de maduración, complementando al existente Reactor 1 y permitiendo obtener
un material bioestabilizado
de mayor calidad, eliminando
impropios, lo que permite reducir un 20% el rechazo que
se genera.

