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Adéu a Puerto Mediterraneo

Juanma Ramón: “han sigut més de deu anys treballant per
demostrar les mentides del promotor britànic, avalades primer
per l’alcalde del PP i després, sense cap empatx, per Sagredo,
uns i altres haurien d’explicar el perquè d’eixa catifa roja cap a
un promotor de demostrada insolvència, espere que uns i
altres hagen aprés alguna cosa".
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Lloma Llarga i Mas del
Rosari-La Coma sense
piscina d'estiu

Les bicicletes són per a
lʼestiu

On estan les casetes
d'aigua potable
anunciades a 2016?

Un bon nombre de veïns i veï-
nes dels barris de Mas del Rosa-
ri-La Coma i Lloma Llarga ha
demanat este estiu a lʼequip de
govern lʼobertura de les pisci-
nes municipals dʼestos barris.
Compromís per Paterna ha
traslladat esta petició atenent al
malestar que esta decisió ha
provocat en molts veïns i
veïnes.

Davant esta situació la regi-
dora de la formació valencia-
nista, Neus Herrero, ha volgut
manifestar que “són un bon
nombre de veïns i veïnes els
que ens han traslladat el seu
malestar davant esta situació,
lʼany passat ho entenien davant
la situació de Covid, però a ho-
res dʼara no entenen per què
enguany no sʼobrin estes pisci-
nes i únicament torna a obrir-
se la del nucli urbà sense cap
explicació objectiva”.

“Sembla que la decisió de no
obrir les piscines dels barris
sʼha pres a petició de lʼempresa
que gestiona les instal·lacions
esportives de Paterna, però des
de Compromís per Paterna ins-
tem a què lʼexecutiu socialista
reclame a lʼempresa la seua
obertura com així consta al
contracte que lʼajuntament té
amb lʼempresa concesionària
encarregada de la gestió de les
piscines”, assenyalen des de
Compromís per Paterna.

Les mateixes fonts argumen-
ten que “el poble de Paterna pa-
teix una ordenació urbana que
ha afavorit la generació de bar-
ris dispersos i molt poblats amb

unes necessitats específiques.
La dificultat dʼaccedir al nucli
urbà de Paterna si no és amb
vehicle a motor fa difícil que
les famílies puguen anar a la
piscina de la carretera de Mani-
ses per a refrescar-se durant
lʼestiu o per a gaudir dʼuna jor-
nada lúdica amb els xiquets i
xiquetes”.

“Estes piscines dels barris
donen servei a més de 20.000
habitants i també a diverses es-
coles dʼestiu i esportives que
amb el tancament de les pisci-
nes no han pogut portar als xi-
quets i xiquetes de Paterna a
gaudir de la piscina dʼestiu com
tradicionalment han fet”, apun-
ta Neus Herrero.

La mateixa regidora conti-
nua afirmant que “a Compro-
mís entenem que lʼany passat va
ser un any complicat per la si-
tuació de la pandèmia de Covid-
19. Així i tot lʼexperiència en la
piscina del nucli urbà va ser po-
sitiva. No entenem per què en-
guany no sʼobrin totes les pisci-
nes dʼestiu que tenim a Paterna
quan existeix demanda dʼusua-
ris i es poden seguir els matei-
xos protocols Covid que a la pis-
cina del nucli urbà”.

“Esta situació no assoles ha
generat malestar entre els veïns
i veïnes dʼestos barris mencio-
nats, el tancament de les pisci-
nes municipals dʼestiu dels ma-
teixos ha generat que molts
dels seus usuaris sʼhagen tingut
que desplaçar fins a la piscina
del casc urbà per poder gaudir
dʼun dia dʼesbarjo o per sofocar

els intensos dies de calor que
estem vivint a Paterna”, desta-
quen des de Compromís.

Les mateixes fonts de la for-
mació argumenten el malestar
provocat indicant que “ són
molts dies durant les dos últi-
mes setmanes on sʼha penjat el
cartell dʼaforament complet, in-
clós sense haver obert les por-
tes de la instal·lació, ja que el
nombre de parceles a la venda

es queda molt curt, amb els
compliments dels protocols Co-
vid, per a un nombre tan elevat
de veïns i veïnes com el que te-
nim a Paterna, 550 places per a
un municipi de més de 70.000
habitants”.

Indica Neus Herrero per a
concloure que “esta situació el
que ha provocat es que moltes
families o usuaris que sʼhavien
apropat a la piscina per refres-
car-se es quedaren a les portes
sense poder entrar i, el que es
pitjor encara, tindre que tornar-
se a casa sense cap alternativa
municipal en tot el poble pel
tancament inexplicable de les
piscines municipals que hi han
tant a Lloma Llarga com al bar-
ri de Mas del Rosari-La Coma.

Les bicicletes i el canvi de pa-
radigma de la mobilitat urba-
na sʼha convertit en una mar-
ca dʼidentitat de Compromís.
Tot siga dit gràcies a la revolu-
ció encetada a la ciutat de Va-
lència per Grezzi i l e̓quip de
Ribó que, tot i les crítiques
inicials, ara està apreciant-se
com alguna cosa útil i neces-
sària que està canviant els hà-
bits de la ciutadania per a bé.

A Paterna ens hem trobat
propostes molt interessants.
Propostes per millorar la con-
nectivitat ciclopeatonal entre
barris, per anar en bici a la
Ciutat de València o per gau-
dir de̓spais naturals com Les
Moles. Una mostra de que la
gent del poble vol gastar la
bicicleta.

A Paterna disposem dʼal-
gun tram de carril bici, incon-
nexos, trams que no duen en-
lloc que hauríem dʼincloure
en una xarxa municipal. En

altres casos hauríem dʼapro. -
tar els camins dʼhorta exis-
tents per a què, amb una mí-
nima inversió, tancar al tràn-
sit per a convertir-los en itine-
raris ciclopeatonals.

Podem connectar el nucli
urbà amb València ciutat en
bici, podem connectar tots els
barris amb lA̓nell Verd Metro-
polità i complir amb tota la
�loso�a dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible i
complir, sobretot, amb les de-
mandes ciutadanes.

Eixe replantejament de
lʼurbanisme, adreçat a millo-
rar la mobilitat per reduir lʼús
dels vehicles de motor per re-
duir la contaminació i millo-
rar la salut de la gent, ha de
ser una prioritat per al govern
municipal, que malaurada-
ment s e̓stà caracteritzant per
un immobilisme exagerat en
aquestos temes.

Carles Martí ha registrat una
pregunta dirigida cap a
l e̓quip de govern, la pregunta
en concret té a veure amb
lʼanunci realitzat per l e̓xecu-
tiu de Sagredo lʼany 2016 res-
pecte a la instal·lació de case-
tes dʼaigua potable en dife-
rents punts del municipi. Da-
vant esta situació, el regidor,
Carles Martí, ha destacat que,
“en dies de calor insuporta-
ble, com els que estem vivint
estos dies, aquest servei seria
molt útil per a la ciutadania
més vulnerable”.

Ressalta el mateix regidor
en este context que, “hui en
dia a Paterna si vols aigua po-
table al carrer te lʼhas de com-

prar a un comerç de restaura-
ció, ja que és pràcticament
impossible trobar una font
dʼaigua en condicions a qual-
sevol punt de la població”.

““Des de Compromís pen-
sem que ara mateix seria una
bona oportunitat per a posar
en marxa el servei, tenim clar
que 5 anys són més que su�ci-
ents per a haver estudiat com
instal·lar les fonts i haver-les
posat, en aquell anunci de
2016 seriem la primera pobla-
ció dʼEspanya en tindre
aquest servei, hui tenim clar
que els primers no anem a
ser”, manifesta Carles Martí.

Estes piscines dels
barris donen
servei a més de
20.000 habitants

Article d'opinió de Juanma Ramón
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Un curs amb 4.374 nous docents i una
inversió de més de 200 milions d’euros

Més de 30.000 tablets per
a lʼalumnat amb menys
recursos

Sʼamplien
les beques
menjador
a més de
144.000
alumnes

Més de 200 milions de̓uros ha
invertit la conselleria dʼEduca-
ció, Cultura i Esport este curs
per a desenvolupar totes les me-
sures de prevenció que han dic-
tat les autoritats sanitàries i
adaptar, així, tots els centres
educatius del territori valencià a
la nova realitat que ens ha deixat
la pandèmia de la Covid-19.

Dʼaquesta manera, el departa-
ment que dirigeix el conseller
Vicent Marzà, ha contractat a
4.374 docents més, �ns a arribar
als 76.063, perquè els 1.845 cen-
tres educatius valencians comp-
ten amb professorat su�cient
per a baixar les ràtios, garantir la
distància interpersonal dʼ1,5 me-
tres entre lʼalumnat i crear grups
estables de convivència de 20
alumnes en Infantil i Primària,
unes xifres de professorat que
han estat consensuades amb les
direccions dels centres educa-
tius, i que marquen un nou rè-
cord de contractació de profes-
sorat i que situen al territori va-
lencià com a exemple de gestió
educativa en tot lʼEstat.

Dʼaquesta manera, mentre
lʼalumnat dʼInfantil, Primària,
Educació Especial, 1r dʼESO i
dels grups de reforç i FP Bàsica
assistirà cada dia a classe. En els
grups de 2n a 4t dʼESO, Batxille-
rat i FP en què no es poden ga-
rantir els 1,5 metres de distància
interpersonal de tot el grup en el
mateix espai, tindrà classe en
dies alterns. Les jornades que no
vaja al centre educatiu treballarà
a casa les tasques educatives
marcades pel professorat.

A més, Educació ha contractat
més de 3.000 nous monitors i
monitores de menjador per a po-
der fer més torns i que lʼalumnat
puga dinar a lʼaula, i així sʼasse-
gurarà que es mantinguen les
distàncies de seguretat.

“Le̓ducació és un element im-
prescindible per a generar igual-
tat do̓portunitats, sobretot en
lʼactual context sanitari, per això
hem augmentat en 438 euros la
inversió per alumne” ha assenya-
lat el conseller Marzà, qui ha as-
segurat que menté una estreta
coordinació amb el departament
de sanitat per a desenvolupar to-
tes les mesures, guies i protocols
que siguen necessaris per con-
vertir les aules en espais segurs.

En aquest sentit, la conselle-
ria de Vicent Marzà ha obert el
web aulasegura.es on la ciutada-
nia pot informar-se de totes les
mesures de protecció i prevenció
desenvolupades als centres edu-
catius, com ara, lʼús obligatori de
la mascareta a partir dels 6 anys,
els diferents grups de convivèn-
cia, les distàncies de seguretat i
el material que educació ha re-
partit pels diferents centres edu-
catius i que superen els 3 milions
de mascaretes, 86.000 litres de
gel hidroalcohòlic i lʼampliació
dels serveis de neteja.

La conselleria dʼEducació,
Cultura i Esport ha posat a
disposició dels centres educa-
tius més de 30.000 tablets
(més que qualsevol altra auto-
nomia) que permetran, en el
cas que hi haguera un aïlla-
ment dʼun grup concret o el
tancament del centre educa-
tiu, que els alumnes puguen
continuar donant classe a dis-
tància durant els dies que no

puguen assistir al centre.
Aquestos dispositius compta-
ran amb connexió a Internet
per a lʼalumnat que els neces-
site, unes adquisicions que
sʼampliaran durant la tardor.

Aquesta mesura s e̓mmar-
ca dins del Pla MULAN de la
Conselleria, que té com a ob-
jectiu garantir la igualtat
do̓portunitats de tots els estu-
diants, mitjançant un pla de
digitalització que permet als
alumnes que no disposen
do̓rdinador o internet a casa,
tindre un dispositiu electrò-
nic amb el qual seguir les
classes online.

A més, el conseller Marzà
ha explicat que en aquest nou
curs, sʼha ampliat el servei de
videoconferències en directe
�ns a les 44.600 i multiplicat
per 7 la capacitat de la plata-
forma Aules. “Des de la con-
selleria dʼEducació hem fet
els deures i som un dels terri-
toris millors preparats per a
trencar l e̓scletxa digital dels
nostres xiquets i xiquetes i ga-
rantir la continuitat de les
classes a través dʼInternet
mitjançant les plataformes
educatives digitals”.

La conselleria dʼEducació,
continua millorant les be-
ques menjador amb
144.000 bene�ciaris,
60.000 dels quals compta-
ran amb una beca 100%
gratuïta, xifra superior a la
suma dels bene�ciaris de
tot lʼEstat

Això ha sigut possible
gràcies a lʼaugment del
pressupost en 685.000 eu-
ros respecte al curs passat,
que arriba als 73,4 milions
de̓uros, i que ha permés
incrementar no només el
nombre de bene�ciaris,
sinó també reforçar les be-
ques amb lʼimport màxim
en 3.500 més.

Dʼaquesta manera, des
del curs 2015-2016, hi ha
59.000 bene�ciaris de
menjador més, i les be-
ques van des del primer
dia del curs �ns a lʼúltim.

Les xifres de pro-
fessorat han estat
consensuades amb
les direccions dels
centres educatius

Té com a
objectiu garantir
la igualtat
dʼoportunitats de
tots els
estudiants
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Juanma Ramón: “PSOE i PP li
deuen una explicació a Paterna”
Aquest passat més de juny la
Conselleria de Política Territori-
al, Obres Públiques i Mobilitat
anunciava la caducitat de lA̓TE
del projecte Puerto Mediterra-
neo després que Intu, el promo-
tor dʼaquest, no fera efectiu lʼaval
dʼun milió de̓uros demanat per
la Generalitat. Juanma Ramón,
als últims anys la cara visible de
Compromís a Paterna, sempre
ha mantingut que este projecte
era un frau, una teoria en la que
es rea�rma al vore com aquells
que venien a fer una inversió
megamultimillonària, prop de
900 milions de̓uros, no han sigut
capaços de complir amb un aval
dʼun milió”.

Pregunta: Per què eixa oposi-
ció frontal des de primer mo-
ment al projecte Puerto
Mediterraneo?

Resposta: És de tothom cone-
gut que hem descon�at de la via-

bilitat econòmica del megapro-
jecte i de qui prometia més de
8000 llocs de treball, sense cap
garantia, des dʼun primer mo-
ment. Ara sʼha demostrat la rea-
litat que hem manifestat durant
molts anys, el poble de Paterna
sap qui sempre ha estat denunci-
ant els incompliments legals
de̓ste projecte.

P: Com ha sigut el camí �ns
arriba a este punt?

R: Fer front a aquest monstre,
guanyar aquesta partida, no ha
sigut gens fàcil. Molta gent de
Compromís, gent de moviments
socials i amistats anònimes pro-
fessionals de lʼurbanisme, han
treballat de valent: promoguent
accions ciutadanes, estudiant
centenars de papers, dʼinformes,
estudis, preparant al·legacions,
recursos judicials, milers dʼhores
de reunions amb unes i altres.
Un treball apassionant per què
estavem convençuts que tard o
prompte ho desenmascarariem.

P: Pel que diu no pareix un
camí fàcil.

R: He de confessar que allò
més complicat ha sigut suportar
la campanya mediàtica que ha
realitzat el promotor durant 10
anys. Les noticies a premsa, les
promeses dʼinversió i generació
do̓cupació per a milers de perso-
nes, el suport “patrocinat”
dʼagents econòmics, associaci-
ons, patronal, inclós algun sindi-
cat, han sigut motiu de nombro-
ses noticies per vendre les bon-
dats del megaprojecte.

P: Esperava vosté el canvi de
postura del PSOE de Paterna da-
vant el projecte?

R: Pensavem que vençut el PP,
amb l e̓ntrada del Govern del Bo-
tànic i el possible govern de pro-
grés a lA̓juntament de Paterna,
tot seria més fàcil. Al menys
a�uixaria la campanya mediàtica
i el suport institucional que feien
els governs del PP, però no, res a
vore en la realitat que després

hem pogut veure, uns i altres
haurien de̓xplicar el perquè
de̓ixa catifa roja cap a un promo-
tor de demostrada insolvència.

P: Pensa que aplegaran eixes
explicacions?

R:Assoles espere que uns i al-
tres hagen aprés alguna cosa. No
ho explicaran, no admetran l e̓r-
ror de encabotar-se en posar per
davant els bene�cis dʼuns espe-
culadors als bene�cis dels nos-
tres �lls i �lles.

P: Molta fricció amb l e̓xecutiu
de Sagredo i el PP davant esta
qüestió?.

R: Hem tingut debats sorpre-
nents veient com el PSOE de Sa-
gredo, al dictat del promotor,
qual comercial a sou, incremen-
tava el suport institucional al
projecte. Tot sense cap visió crí-
tica ni anàlisi de les mentides i
falses promeses que deia el PP,
�ns a l e̓sperpent de convidar al
taxi a les persones aturades de
Paterna per visitar a Mónica Ol-
tra, com si estiguérem en contra
de la creació do̓cupació, ridícul.

P: Vist el camí recorregut,
paga la pena el sacri�ci instituci-
onal i personal?

R: Si no ens haguérem oposat,
si ho haguérem permés, ara tin-
dríem uns terrenys requali�cats
i les generacions futures de pa-
terners i paterneres hagueren
perdut un importantíssim espai
natural.

Paterna sap qui
sempre ha
denunciant els
incompliments
legals del projecte
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El Consell prepara una llei pionera
per a l’Emergència climàtica

Ajudes per a adaptar els nostres
municipis al canvi climàtic

Liderem el creixement de
lʼagricultura ecològica

Després de què el Consell del Bo-
tànic aprovara la Declaració
de̓mergència climàtica al nostre
territori al setembre de 2019, la
Conselleria dA̓gricultura, Desen-
volupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica
ha continuat marcant el full de
ruta en matèria mediambiental
amb la redacció dʼuna Llei valen-
ciana de canvi climàtic i transi-
ció ecològica presentada per la
Consellera Mireia Mollà.

Des de Compromís es vol po-
sar en valor lʼimpuls de̓sta nor-
mativa. Un marc legislatiu, pio-
ner a l e̓stat espanyol, que servirà
per atendre l e̓mergència climàti-
ca sense deixar a ningú enrere.

Per a Mollà la nova llei és “un
pla necessari per a frenar i re-
vertir el creixement de les emis-
sions registrat en els últims anys,
tant en lʼàmbit estatal com auto-

nòmic”. Per a acabar amb esta
tendència esta nova llei marca
com a objectius una reducció de
les emissions de, com a mínim,
el 40 % lʼany 2030 i un 100 %
de̓nergies netes lʼany 2050, “uns
objectius que són més ambicio-
sos que els inclosos en la norma-
tiva estatal”.

Mollà ha assegurat que darre-
re de̓sta nova regulació està la
necessitat de “replantejar-nos la
relació amb el món que ens en-
volta. Hem de fer un exercici
més gran de reducció i de
contenció”.

Les quatre línies sobre les
quals pivota la Llei valenciana de
canvi climàtic i transició ecològi-
ca són: energia, territori, mobili-
tat i �scalitat verda.

La llei porta a treballar en
l e̓�ciència, les fonts renovables i
l e̓stalvi. La democratització de

l e̓nergia neta compta amb la re-
cent aprovació del Decret Llei de
mesures per accelerar la instal·-
lació de projectes de̓nergia reno-
vable i amb lʼimpuls del Pla di-

rector de̓nergies renovables, a
més de dotar-se dʼun pla valencià
integrat de̓nergia i canvi climà-
tic, un instrument transversal
que es desenvoluparan per a do-
nar resposta a les �nalitats
dʼaquesta llei, que executarà
lA̓gència Valenciana de Canvi
Climàtic.

En paraules de la Consellera,
per a la mobilitat “crearem una
xarxa pública de punts de recàr-
rega que garantisca el subminis-
trament”. Mesura que es comple-
mentarà amb lʼimpuls del trans-
port sostenible.

“El transport, responsable del
44 % de les emissions en el terri-
tori valencià està estretament lli-
gat a la �scalitat verda, que amb
esta normativa articula un fons
amb caràcter �nalista per a assu-
mir les inversions en Transició
Ecològica, a més de comptar
amb una partida dels pressupos-
tos autonòmics i del �nança-
ment que reconega tant el Go-
vern estatal com el Pacte verd i
el Fons de Reconstrucció euro-
peu”. Mollà explica que “la justí-
cia social és el �l que travessarà
totes les accions de Transició
Ecològica, que serà necessària-

ment justa”. “És fonamental que
siga un canvi de model que no
deixe ningú fora, a través de lʼEs-
tratègia valenciana de transició
justa, els convenis de transició
justa i el Pla dʼacció contra la po-
bresa energètica”.

Les qüestions que marquen
lʼacció de̓sta conselleria tenen a
veure amb el paper dʼuna “socie-
tat formada i informada, corres-
ponsable de lʼacció col·lectiva per
a reaccionar abans dʼhaver de
pal·liar els danys”.

D e̓sta forma, Mollà defensa
incloure l e̓ducació ambiental en
el currículum escolar, per a “cre-
ar una generació de persones
responsables amb una nova ma-
nera de produir i consumir”.

La Conselleria dA̓gricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecolò-
gica, concedirà ajudes per valor de 4 milions
de̓uros als municipis per a afavorir projectes de
lluita contra el canvi climàtic.

Per a repartir dels fons es va obrir una convo-
catòria a la qual van concórrer més de 100 mu-
nicipis, el 60 % dels que podien optar a aquesta
línia, vinculada a lʼadhesió al Pla dʼacció pel cli-
ma i l e̓nergia sostenible (PACES) o a la inscrip-
ció en el Registre de Petjada de Carboni del
Ministeri.

La consellera Mireia Mollà, va valorar que
l è̓xit de la convocatòria “demostra que sʼha do-
nat cobertura a una necessitat existent en els

municipis per a avançar en les seues estratègies
de reducció de̓missions i en els seus objectius
de reconstrucció sostenible”.

Estes ajudes estan destinades a �nançar ini-
ciatives de mobilitat sostenible, consum respon-
sable dels recursos, reducció de̓missions de
l e̓fecte dʼhivernacle i e�ciència energètica que
s e̓mmarquen en el compromís voluntari dʼadap-
tació i mitigació del canvi climàtic dels
municipis.

Amb aquesta convocatòria es compleix amb
nombrosos punts del pacte de reconstrucció per
a superar els efectes de la Covid19 al nostre
territori.

Le̓studi comparatiu de les da-
des de lʼinforme de producció
ecològica de 2019 assenyala
que el territori valencià dupli-
ca els percentatges de creixe-
ment en matèria dʼagricultura
ecològica respecte a la mitja-
na estatal i con�rma el seu li-
deratge en tots els indicadors.

En 2019, la superfície eco-
lògica en el nostre territori va
créixer un 11,7 % respecte a
2018, una xifra que supera al
doble de la mitjana estatal.
Les dades evidèncien l è̓xit del

I Pla Valencià de Producció
Ecològica 2016-2020, una es-
tratègia de suport al sector
agroecològic que prepara ja el
segon Pla per al període 2021-
2025.

Per a la Conselleria esta
comparativa demostra la clara
orientació cap al compliment
dʼun dels punts que planteja
l e̓stratègia europea ʻDe la
granja a la taula,̓ que �xa un
objectiu del 25 % de produc-
ció europea ecològica per a
lʼany 2030.

Reduir les
emissions un 40%
per a 2030 i 100%
dʼenergies netes el
2050
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Proposen construir passarel·les de
vianants i ciclistes per connectar barris

Falsa seguretat

Article d'opinió de Carles Martí.

Els comptes valencians compten
amb 125 milions de̓uros per a
propostes ciutadanes, de les
quals el 70% es distribuiran en
àrees comarcals de la Comunitat
i el 30% a projectes dʼàmbit auto-
nòmic. El passat 11 de maig va
arranca el procés a través del
portal GVA Participa.

Compromís per Paterna ha
registrat, al procés de pressus-
postos participatius de la Gene-
ralitat, la construcció de passa-
rel·les de vianants i ciclistes per a
connectar els barris del municipi
i les zones industrials així com la
construcció dʼun carril bici entre
el casc urbà i valència que dis-
còrrega per lʼhorta.

”Totes estes propostes són de-
mandes històriques veïnals que
permetrien disminuir lʼaïllament
dels barris, millorar la cohesió
social de Paterna i la connexió
amb València potenciant una

mobilitat sostenible i saludable,
evitant la dependència dels vehi-
cles privats a motor”, destaca la
regidora de la formació Neus
Herrero.

“Paterna pateix una ordena-
ció urbana que ha afavorit la des-
connexió de nuclis urbans. Dis-
posa de nombrosos barris dis-
persos, polígons industrials i ur-
banitzacions que, a més de la se-
paració espacial amb el casc
urbà, estan envoltats de grans
infraestructures que impedeixen
el pas a vianants/ciclistes, com
ara la CV35 o la CV365, una situ-
ació que ha generat barris im-
permeables per a les persones
vianants. Aquesta mancança po-
dria solucionar-se amb passarel·-
les com les que hem proposat”,
destaquen des de Compromís.

Informa Neus Herrero que
“en concret hem demanat una
passarel·la a la CV365 per con-

nectar el casc urbà, a través del
barri de Santa Rita, amb el polí-
gon de Tàctica, una demanda de
lA̓ssociació de veïns i veïnes de
Santa Rita que milloraria lʼaccés
al polígon i permetria que els
treballadors de Paterna pogue-
ren accedir caminant o en bici”.

“També propossem dues pas-
sarel·les a lA̓utovia CV-35 per

connectar Lloma Llarga, la Mola
i la Pinaeta amb Mas del Rosari,
la Coma i Bovalar. A més de con-
nectar estos barris entre ells i
amb el casc urbà de Paterna, i
tindre accés al Paratge Natural

de les Moles”.
.Estes infraestructures per-

metrien lʼaccés a peu o amb bici
amb altres municipis com ara
Godella o Burjassot o al Parc Tec-
nològic i Cientí�c i a zones co-
mercials i do̓ci”, apunta la matei-
xa regidora.

“Altra de les propostes que
hem registrat als pressupostos
participatius de la GVA ha estat
la creació dʼuna ruta biosaluda-
ble amb València a través dels
camins de lʼHorta, en concret el
carrer de Campanar (Paterna) i
el Camí Partida de Dalt (Valèn-
cia) �ns lA̓vinguda Pío Baroja”,
indiquen des de la formació.

Neus Herrero argumenta per
a concloure que “totes estes pro-
postes són compatibles amb
lʼanell verd metropolità i neces-
sàries per a connectar Paterna i
els seus barris amb lʼanell verd i
també amb diferents propostes

realitzades a GVA Participa per
diferents col·lectius i veïns tant
de Paterna com del lʼHorta
Nord”.

“Estes propostes han rebut
durant el passat més de juny
lʼaval de més 200 veïns i veïnes
de Paterna i ,per tant, han passat
a la segona fase de̓ste procés
participatiu de la Generalitat”.

“Ara cal que durant el mes de
setembre aconseguim entre to-
tes i tots aplegar a un nombre alt
de participació en les votacions
telemàtiques que s e̓ncetaran i
que formen part de̓ste segón
procés que ha �cat en marxa la
Generalitat Valenciana”.

Comencem l e̓stiu a Paterna amb una sensació
que tot va de meravella, que tenim els nostres
carrers, les nostres places, els nostres parcs i el
nostre bosc híper vigilat, en �, que tot esta
controlat.

I perquè tenim eixa sensació? , puix màrque-
ting psicològic, el que millor se li dóna fer a
l e̓quip de govern de Sagredo. Diuen que augmen-
ten lʼhorari de la brigada de vigilància del bosc de
la Vallesa però fa quatre anys que la brigada té el
mateix horari.

Més exemples, anunci dʼaugment dʼun 10% la
brigada de policia, la realitat no és eixa i la gent
ho ha de saber, la plantilla de policia de Paterna
és de 110 policies, 31 de̓lles estan vacants o ocu-
pades per interins, és a dir, lʼajuntament traurà
segurament pel que diuen 11 places de̓stes i con-
tractaran 11 policies, que vol dir, que augmenta-

ran en 10 els policies disponibles al carrer per a
la nostra seguretat, no, signi�carà que de la plan-
tilla actual s o̓cuparan 11 places amb gent nova,
però el servei serà pràcticament el mateix.

Un altre anunci perquè estiguem tranquils es
que el Projecte Guardian, eixe que ens té que apa-
gar els incendis al nostre bosc, estarà operatiu
aquest estiu, però si ú passa per les obres del
guardian, veu que no es pot començar a utilitzar
ni de lluny.

Altra realitat que tenim és que tant el SAMU
com la brigada de̓mergència de bombers fores-
tals, han abandonat el nostre poble. Per què? No
ho sabem, no tenim cap explicació.

Paterna pateix una
ordenació urbana
que ha afavorit la
desconnexió de
nuclis urbans
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Oltra blinda els serveis socials i els situa
al nivell de sanitat i educació
De segur que qualsevol de nos-
altres, en algun moment de la
nostra vida necessitarem als ser-
veis socials. Siga per demanar la
dependència, o una prestació de
sustent vital, un carnet de famí-
lia nombrosa, una plaça en una
residència, els serveis socials són
essencials per una vida digna.
Per això, al llarg de̓stos anys de
governs botànics, uns dels objec-
tius ha sigut la de̓nfortir i dignifi-
car els serveis socials sota la di-
recció i coordinació de Mónica
Oltra al capdavant de la Conselle-
ria dʼIgualtat i Polítiques
Inclusives.

Al llarg de 20 anys, lʼantic Go-
vern del PP havia desmantellat la
xarxa de serveis socials. Però des
del govern del Botànic s e̓stà
transformant el model social va-
lencià amb el seu reforçament
econòmic, ampliació de perso-
nal, amb instruccions i una di-
recció clara, que permet establir
els mecanismes necessaris per-
què existisca una política coordi-
nada en matèria de serveis soci-
als entre les diferents
administracions.

Des de la Conselleria s e̓stà
impulsant que els serveis socials
siguen la veritable quarta pota de

l e̓stat de benestar, centrat en la
dignificació i la normalització, i
en eixe sentit, es va aprovar lʼany
passat la Llei de Serveis Socials
que garantitza la universalitat del
sistema públic. Lo̓bjectiu és situ-
ar els drets socials a la mateixa
altura que sanitat i educació,
convertint-los en un tret defini-
tori del territori valencià i garan-
tint que qualsevol persona que
els necessite tinga accés a ells.
Per a això sʼha de posar al centre
a les persones, per tenir una xar-
xa de seguretat que ens reculla si
ens passa qualsevol desgràcia.

Reforç de personal en els
ajuntaments
Des de la Conselleria que dirigeix
Mónica Oltra sʼha cregut des del
primer moment en la importàn-
cia dels ajuntaments per ser la
primera porta a la qual diuen les
persones per demanar ajuda.
Dʼaquesta manera, sʼha fet reali-
tat el reforç dels equips base de
serveis socials dels ajuntaments,
ja que són fonamentals per al
bon funcionament i la bona aten-
ció de les persones. Amb les no-
ves mesures i recursos implan-
tats estos equips ara compten
amb treballadors socials, lletrats
i administratius. Per fi els profes-
sionals de lʼàmbit social es po-
dran dedicar a realitzar tasques
dʼintervenció social, en lloc de
dedicar la major part del seu
temps a tasques administratives.
El suport als municipis per part
de la Conselleria és real i amb
diners comptants.

En eixe sentit la Conselleria

dʼIgualtat i Polítiques Inclusives
finançarà els serveis socials
dʼatenció primària cada quatre
anys, i no anualment com fins
ara, a través del contracte-pro-
grama impulsat per la Conselle-
ria. Segons explicà Oltra “amb
esta mesura es dona estabilitat
als i les prop de 2.500 professio-
nals que formen les plantilles
dels equips municipals.

Actuació Covid19
A diferència dʼaltres Comunitats
Autònomes, a la Comunitat Va-
lenciana hem reforçat els serveis
socials i les prestacions de̓mer-
gència per atendre les persones
més vulnerables durant la prime-
ra onada de la pandèmia amb
ajudes de̓mergència per als
ajuntaments.

Així sʼhan subvencionat crè-
dits destinats a garantir els ser-
veis de proximitat domiciliaris,
els dispositius dʼatenció a perso-
nes sense llar, lʼadquisició de
mitjans de prevenció o les pres-
tacions individualitzades. De la
mateixa forma, sʼhan subvencio-
nat els crèdits destinats a garan-
tir el dret bàsic dʼalimentació de
xiquets i xiquetes que es troben
en situació de vulnerabilitat.

El serveis socials
han de ser la
veritable quarta
pota de lʼestat del
benestar

Es finançaran cada
quatre anys per
donar estabilitat
als i les
treballadores



Paterna aprova una moció de suport pels
drets LGTBI+
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Paterna ha aprovat una moció, presentanda a instànci-
es de Compromís, de suport pels drets LGTBI+. Davant
da̓quest fet la regidora de Compromís, Neus Herrero,
ha manifestat que “amb esta moció recordem la im-
portància de prendre mesures concretes per a posar fi
a la discriminació contra les persones LGTBI+ i mani-
festem la nostra especial preocupació davant els úl-
tims casos da̓gressions homófobes”.

“Un punt important inclòs a la moció aprovada és
que demanem que el nostre ajuntament condemne
enèrgicament qualsevol discriminació contra les per-
sones LGTBI+ i els seus drets fonamentals, inclosa la
incitació a l̓odi i les agressions de qualsevol classe, Per
desgràcia als últims dies totes i tots hem vist el que ha

ocorregut. indica Herrero.
La mateixa regidora afirma que “el paper dels Go-

verns locals ha demostrat, una vegada més, que per a
ser eficient i eficaços, sʼha da̓doptar un enfocament
basat en la proximitat a la realitat social prioritzant els
drets humans i emmarcant qualsevol actuació en els
principis dʼigualtat i no discriminació, participació,
indivisibilitat, apoderament i rendició de comptes”.

“Pensem que aprovada esta moció, quan es com-
pleixen setze anys des que sa̓provà el matrimoni igua-
litari a Espanya, és un excel·lent punt de partida per
continuar demostrant que Paterna ha sigut i serà un
referent en el suport a la lluita de drets LGTBI+”, asse-
vera per concloure la regidora de Compromís.




