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Paterna demana soterrar el
metro

Amb el soterrament del metro, a més a més d’aconseguir una
seguretat per als vianants del 100%, s'aconseguiria evitar les
molèsties als veïns del soroll del pas dels combois de trens. A
més, ens permetria construir un bulevard sud al poble que
ajudaria a millorar el trànsit en tota Paterna i traure el trànsit

del centre del poble.
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Soterrar el metro, l'inici d'una
nova era a Paterna
Compromís per Paterna fa
temps que aposta per una solu-
ció de�nitiva al perill que suposa
dia rere dia el pas del metro en
superfície dividint el nostre po-
ble en dues parts i amb 8 passos
a nivell sense la seguretat neces-
sària per a evitar el greu risc. Un
risc que ha suposat greus inci-
dents, inclús en algun cas la
mort de paterneres i paterners,
víctimes de la falta de seguretat
en la línia de metro.

En lʼany 2017 es van iniciar els
estudis per a millorar la segure-
tat en els passos en lʼàmbit de Pa-
terna. Eixe estudi en el qual,
com sempre, sʼha obviat la parti-
cipació i l o̓pinió no ja dels pater-
ners i paterneres sinó també
dels partits polítics que formen
part de lA̓juntament.

Le̓studi, que contempla 17 ac-
tuacions diferents i que no està
valorat totalment sinó que s e̓s-
tan fent els estudis per parts, té
com a actuació estel·lar un túnel
que serviria per a eliminar els
passos en lʼàmbit de la carretera
de Manises, de la piscina muni-
cipal i de l e̓stació de Paterna.

Aquest projecte sʼha dissenyat
per travessar la línia de metro
per sota, mitjançant un túnel
que aniria situat més o menys
per sota del pas a nivell de la pis-
cina municipal, en corba i que
tindria l e̓ixida al solar on estava
situat el LIDL. Per donar accés al
túnel, el projecte situa una nova
carretera des de la redona de̓ixi-

da de la V-30 cap a Paterna, afec-
tant una àmplia zona dʼhorta
protegida de Paterna.

Aquest projecte té tres greus
problemes que el fan inviable:
en primer lloc, el túnel se situa
en el lloc de més risc dʼinunda-
ció de tot el poble, és per tots
conegut els greus esdeveniments
dʼinundacions que es varen pro-
duir en lʼany 2012 en eixe punt.

En segon lloc, suposa un tan-
cament de�nitiu del poble cap a
lʼhorta, anant en contra de tots

els criteris de gestió del territori
que aposten per una permeabili-
tat dels diferents usos de sol i és
per anar a lʼhorta de l e̓stació
hauríem dʼanar �ns a la redona
de la carretera de Manises i tor-
nar per lʼaltra banda de la via cap
a l e̓stació, un trajecte de 20 mi-
nuts que caminant es fa hui en 2
minuts. Per últim, tenim el cost
de repercussió, i és que el túnel
ens costarà més de 15 milions
de̓uros, una quantitat exagerada
per a una obra amb tants
problemes.

Quina solució demanen des
de Compromís? Doncs la més lò-
gica: en compte dʼanar omplint
el poble de túnels per davall del
metro, per què no el soterrem i
�nalitzem tota aquesta qüestió?
Pareix tan simple i fàcil que no
entenen com ni es contempla
eixa solució al projecte.

Amb el soterrament del me-
tro, a més a més dʼaconseguir
una seguretat per als vianants
del 100%, aconseguiríem evitar
les molèsties als veïns del soroll
del pas dels combois de trens, i
ens permetria construir un bule-
vard sud al poble que ajudaria a
millorar el trànsit en tota Pater-
na. Amb eixa construcció del Bu-
levard sud, a més a més, ens per-
metria traure el trànsit del cen-
tre del poble tal com ens obliga-
rà Europa dʼací a un parell
dʼanys.

En resum, si soterrem el me-
tro a Paterna, se solucionen
molts dels problemes que pateix
el poble en matèria de mobilitat i
seguretat, no podem trobar cap
motiu pel qual no sʼhauria de fer.
Paterna es mereix eixa inversió
per part de la Generalitat Valen-
ciana, i des de Compromís per
Paterna, ja hem iniciat el treball
per portar-la endavant i consci-
enciar la ciutadania de Paterna
que el projecte de Sagredo és
�uix i insu�cient per al qual es
mereix Paterna, i que cal recla-
mar el soterrament del metro ja
dʼuna volta per totes.

Amb el Bulevard
sud a més a més
ens permetria
traure el trànsit
del centre del
poble
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Impulsem un nou model
amb 7.100 places en
residències per atendre
millor els nostres majors

El curs que ve tota
l’etapa educativa 
de 2 a 3 anys serà
completament gratuïta

Transició Ecològica
impulsa les renovables
amb la creació de
comunitats energètiques
locals

La Conselleria que dirigeix Mó-
nica Oltra ha impulsat un nou
model de residències per a per-
sones majors que acaba amb el
model Blasco-Cotino, en què el
negoci dʼuns quants estava per
damunt de lʼinterès de la majo-
ria. Un imbricat model del PP
per als geriàtrics que va rebre el
varapal de�nitiu de la justícia en
una sentència del Tribunal Su-
prem el novembre de 2019.

El nou model de la Conselle-
ria dʼIgualtat i Polítiques Inclusi-
ves suposa la posada a disposició
de la ciutadania de 7.100 places
de centres residencials privats
per a persones grans que seran
sostingudes amb fons públics.
Dʼaquestes, 886 són a la provín-
cia de Castelló, 4.191 a València i

2.023 a Alacant.
Oltra ha volgut ressaltar que

el nou model residencial posa
lʼatenció en les persones, en el
benestar de la ciutadania. Per
aconsegui-ho sʼha instaurat un
canvi en el sistema dʼadjudicació
de contractes residencial que ara
estarà determinat per criteris de
qualitat, amb la introducció de
nous paràmetres valorables mit-
jançant fórmules objectives.

Per abastar-ho es seguiran
criteris socials, mediambientals i
dʼinnovació, amb lʼavaluació dʼas-
pectes com ara la millora de lʼali-
mentació que s o̓fereix a les resi-
dències o amb millores laborals i
salarials del personal, entre
dʼaltres.

Els nous contractes per a les

residències tindran una durada
de tres anys prorrogables per
dos més, amb un valor estimat
de 981,3 milions de̓uros. En ells
sʼuni�ca en un únic expedient
totes les places privades posades
a disposició de la conselleria que
sʼincorporen al Sistema Públic
Valencià de Serveis Socials”.

Com ha explicat Oltra l o̓bjec-
tiu és “atendre adequadament la
necessitat dʼaquest tipus de ser-
veis, tenint en compte lʼincre-
ment progressiu de la població
major i el grau de̓nvelliment,
que cal comptar amb serveis as-
sistencials públics especialitzats,
adequats i de qualitat”.

Acabar amb les desigultats do̓ri-
gen de lʼalumnat està sent la pri-
oritat de la Conselleria dʼEduca-
ció que dirigeix Vicent Marzà.
Esta determinació amb què des
del govern del Botànic s e̓stan
impulsant les polítiques socials
està veient-se re�exada des fa ja
uns quants cursos amb la creació
de les aules de 2 anys gratuïtes.

En eixe sentit el conseller
Marzà ha anunciat que el pròxim
curs, el 2022-23, totes les aules
de 2 anys de la xarxa de̓scoletes
autoritzades del nostre territori
seran gratuïtes. En conseqüèn-
cia, en el nostre territori uns
24.000 alumnes de 2-3 anys tin-
dran plaça gratuïta en aquesta
etapa no obligatòria. Per a dur a

terme aquesta actuació la Conse-
lleria dʼEducació ha incrementat
en 9 milions de̓uros els fons des-
tinats a aquesta aposta per l e̓du-
cació a partir dels 2 anys.

Com ha explicat el propi Mar-
zà “impulsarem més aules de 2
anys en CEIP i, alhora, continua-
rem acompanyant i donant su-
port econòmic a les famílies del
tram 0-2 anys mitjançant el Bo
Infantil, açò suposarà que el prò-
xim curs tot lʼalumnat escolarit-
zat en l e̓tapa de 2-3 anys tindrà
la plaça gratuïta a les escoletes
valencianes públiques i
privades”.

Per a seguir esta línia dʼactua-
ció, i plasmar una eixida social i
cohesionadora a la situació que

vivim, en matèria educativa, el
pressupost de la conselleria se-
gueix incrementant-se, �ns con-
solidar des de 2015 �ns ara una
pujada del 53 %. Un exemple ben
paradigmàtic de̓ste increment
continu de la inversió educativa
és lʼaugment de professorat any
rere any. Des que Marzà està al
capdavant dʼEducació sʼhan am-
pliat les plantilles docents en
15.000 professionals de l e̓duca-
ció, “i la traducció directa és que
hi ha més professorat per a aten-
dre menys alumnat en les aules,
la qual cosa dona com a resultat
una millor atenció educativa
individualitzada”.

La Conselleria dʼEmergència
Climàtica i Transició Ecològi-
ca inicia el Pla Municipis en
Xarxa per a impulsar la pro-
ducció de̓nergia renovable a
través dʼajudes als ajunta-
ments per a crear comunitats
energètiques locals. Aldaia és
un dels municipis que es be-
ne�ciarà dʼaquest pla autonò-
mic que permetrà als munici-
pis adherits tindre instal·laci-
ons fotovoltaiques per al sub-
ministrament de̓di�cis i equi-
paments públics com col·legis,
poliesportius, biblioteques i
qualsevol altre tipus dʼinstal·-

lació de gestió pública.
La consellera Mireia Mollà,

ha destacat que les comuni-
tats energètiques permeten
“abaratir els costos, democra-
titzar el mercat energètic i ser
una font do̓cupació assentada
en el territori”, a més de ser
una via per a complir amb els
objectius de descarbonització,
neutralitat de lʼadministració,
producció de̓nergia 100%
neta per a lʼany 2050 i de re-
ducció de̓missions de gasos
de̓fecte dʼhivernacle compro-
meses en lA̓cord de París.



4 El Somriure de Paterna

Un pla integral
per a la zona
sud de Paterna

Apro�tar
per a
reciclar
les aigües
pluvials a
Paterna

Denuncia davant Europa
per lʼampliació del bypass
Apunta Compromís que darrere del projecte de
"mejoras funcionales" de seguridad y de
sostenibilidad hi ha amagada una ampliació del
bypass contraria a directives europees

8M a Paterna: "Dones de
Paterna parlen, vides que
importen"
Un acte molt variat en disciplines i que va servir
per a mostrar el talent i l'empoderament de

vora 40 dones paterneres que participaren a
esta jornada

Compromís per Paterna ha sug-
gerit un pla integral per a la zona
sud del municipi, la formació in-
dica que ha realitzat la mateixa
després de conéixer la reactiva-
ció, per part de l e̓xecutiu socia-
lista, del PAI dels Molins. “Ara
que l e̓quip de govern ha donat la
urbanització del PAI dels Molins
a una constructora es posa de
manifest que no existeix un pla
de�nit per a la zona sud del nos-
tre poble”, ha declarat al �l de̓ste
assumpte el regidor de Compro-
mís Carles Martí.

Des de la formació manifes-
ten que “si fa uns dies denuncià-
vem que el túnel que Sagredo vol
fer a la carretera de Manises és
una barbaritat urbanística, ara
se suma lʼanunci de la construc-

ció de 800 vivendes més al barri,
és a dir, un càlcul dʼuns 2900 des-
plaçaments diaris més per a la
ronda sud del poble. Açò ens fa
pensar que els càlculs fets per
l e̓quip de govern per a la seua
eixida en túnel de Paterna ja nai-
xen desfasats”.

“Des de Compromís per Pa-
terna proposem una solució de�-
nitiva per a tota la zona sud del
poble, el soterrament del metro i
un bulevard sud que circule des
de l e̓stació de Santa Rita �ns a
campament, construint un veri-
table nus de comunicacions pel
sud del poble”.

“La solució és tant òbvia i tots
els elements que analitzem són
positius que no entenem com no
sʼho plantegen, seria una solució

de�nitiva per a Paterna”.
“Encara som a temps de disse-

nyar, entre totes i tots, el futur
del sud de Paterna i de la seua
gent, encara som a temps dʼunir
els projectes de soterrament del
metro, del bulevard sud, del PAI
dels Molins i dels 4,5 milions de
Fons Feder que vàrem deixar en-
llestits per a canviar el barri de
Santa Rita. 4 projectes que canvi-
aran la façana sud de Paterna i
que han de ser sostenibles, ama-
bles amb la ciutadania i amb la
mirada posada en el futur dels
nostres. No podem deixar més
rèmores urbanístiques per no
dissenyar el nostre futur” asseve-
ra per concloure el regidor Car-
les Martí.

Compromís per Paterna
ha presentat una proposta
amb la qual demanen la
creació dʼaljubs als pacs
del municipi amb la �nali-
tat de poder apro�tar lʼai-
gua de pluja per a després
regar els mateixos jardins,
fet que comportaria, se-
gons indica la formació,
un important estalvi dʼai-
gua corrent. El regidor de
la formació, Carles Martí,
assegura que “dʼaquesta
manera es podria estalviar
pràcticament la totalitat de
lʼaigua corrent que sʼutilit-
za actualment per a aquest
�. Aquesta mesura, que ja
sʼha implantat amb resul-
tats positius en municipis
dʼaltres comunitats autò-
nomes, faria de Paterna
un municipi més sosteni-
ble i pioner en la lluita
contra el canvi climàtic”.

Des de Compromís as-
senyalen que “amb este
objectiu hem fet arribar la
proposta a l e̓quip de go-
vern per tal que siga estu-
diada pels tècnics munici-
pals, i que en el cas en què
ho consideren adient que
la posen en marxa”.

Compromís per Paterna ha
anunciat que ha denunciat da-
vant Europa lʼampliació del
bypass al seu pel terme muni-
cipal de la localitat. Segons
indica la formació valencia-
nista al comunicat emés, dar-
rere del projecte “de mejoras
funcionales de seguridad y
sostenibilidad”, hi ha amaga-
da una ampliació del bypass
que seria contrària a diverses
directives europees.

Per esta raó el regidor de la
formació Carles Martí ha ma-
nifestat que “donat que des
del PSOE de Madrid no escol-
ten al poble de Paterna quan
diguem que no volem més

cotxes per les nostres terres
hem presentat davant de la
Unió Europea un escrit per-
què revise el projecte dʼampli-
ació del bypass per vulnerar
directives europees tant en
lʼàmbit de la sostenibilitat am-
biental com de les vies de
comunicació”.

“Aquest projecte recolzat
per lʼactual govern de l e̓stat i
emparat pel mutisme de Sa-
gredo, pot suposar un punt de
no retorn per als municipis
metropolitans de València
que veuran com sʼincrementa
el trànsit per carretera en els
seus termes municipals”, des-
taca el mateix regidor.

Compromís Per Paterna va
realitzar el passat 10 de març
el Teatre Capri de la localitat
lʼacte “Dones de Paterna par-
len, vinyes que importen”, un
acte amb el qual la formació
ha volgut festejar el 8M, Dia
Internacional de les Dones.
“Hem volgut reunir en aquest
acte a dones de diferents àm-
bits de la societat paternera
per a conéixer de la seua prò-
pia veu el camí que han hagut
de recórrer per a arribar als
llocs de responsabilitat que
hui ocupen”, destaca la regi-
dora de la formació Neus
Herrero.

“En el desenvolupament de

lʼacte han participat prop de
40 dones paterneres, a més de
la vicepresidenta de la Gene-
ralitat Valenciana Mónica Ol-
tra, així com dones empresà-
ries i representants de̓ntitats
festives, culturals i professio-
nals de diversos sectors.

“Estem molt satisfetes pel
bon acolliment que ha tingut
lʼacte en el municipi i que
amb tant dʼafecte hem prepa-
rat, veure a tanta gent en el
Teatre Capri aquesta vesprada
ens fa constatar que a Paterna
el feminisme està més viu
que mai”, manifesta en la
seua conclusió Neus Herrero.
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El mercat laboral valencià es recupera
amb 32.000 nous llocs de treball

Les exportacions
valencianes ja superen
les xifres prèvies a la
pandèmia

El Consell implanta 1.020
punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics

Les dades de lʼEnquesta de Po-
blació Activa (EPA) del quart tri-
mestre de 2021 han posat da-
munt la taula la recuperació i
consolidació del mercat laboral a
la Comunitat Valenciana. Segons
lʼEPA, sʼhan creat 32.000 nous
llocs de treball, que representen
un 1,55 per cent més respecte a
la mitjana de lʼEstat espanyol. I,
dʼaltra banda, les dades indiquen
que sʼha registrat un descens
acumulat de lʼatur de més de lʼ11
per cent.

Preguntat per les dades de
lʼEPA, el secretari autonòmic
dʼOcupació, Enric Nomdedéu, ha
subratllat que “són unes dades
molt positives que han sigut re-
forçades pel bon comportament
del mercat laboral valencià du-
rant lʼúltim trimestre de 2021.
Podem dir que lʼEPA ha marcat
una xifra històrica, ja que el
nombre de persones ocupades
en eixe trimestre, que ascendeix
a 2.115.800 treballadors i treba-
lladores, només es va superar al
2008”.

Nomdedéu també ha destacat
que les persones en lʼatur en lʼúl-
tim trimestre de 2021 són
355.800, “el nivel més baix des
que va començar la pandèmia”.
Així, les dades de lʼúltima EPA, la
Comunitat Valenciana va tancar

2021 amb un total de 81.900 per-
sones més treballant i 42.000
persones menys desocupades.

Per sectors econòmics, lʼEPA
indica que el sector serveis ha
comptat amb 21.600 nous llocs
de treball, 9.800 en la industria i
2.500 en la construcció. Dʼaltra
banda, lʼEnquesta de Població
Activa recull una destacada crea-
ció de nous llocs de treball inde-
�nits, uns 60.000, i una reducció
de 900 llocs de treball temporals.

En quant al gènere, 22.900 do-
nes han vist una millora de l o̓cu-
pació i la reducció de lʼatur ha
estat molt equitativa des dʼuna
perspectiva de gènere.

Reforma laboral

El també director general de La-
bora ha destacat que “les bones
dades de lʼEPA sʼhan produït
abans de la reforma laboral re-
centment aprobada”. Nomdedéu
ha atribuit el bon comportament

del mercat de treball valencià “a
la bona feina de la inspecció i de
les polítiques actives de Labora,
que incentiven aquesta creació
do̓cupació de qualitat, que és el
gran repte que tenim”.

Per a Nomdedéu, “el resultat
dels últims trimestres i de 2021
ens sitúa en una clara senda de
recuperació que no fa una altra
cosa que esperonar Labora i tot
el Govern valencià a continuar
treballant en aquesta direcció”.

En aquest sentit, Enric Nom-
dedéu ha avançat que “les políti-
ques do̓cupació de la Generali-
tat, a través de Labora, continua-
ran acompanyant bé de prop les
empreses i les persones treballa-
dores per a propiciar un mercat
de treball més inclusiu i genera-
dor do̓portunitats”.

Precisament, al mes de gener
Labora va posar en marxa ajudes
dʼincentivació econòmica em-
marcades en el Mecanisme de
Transformació i Resiliència, �-
nançat amb fons europeus, com
la subvenció de 5.000 euros a les
persones inscrites en el Labora
que emprenguen un negoci de̓�-
ciència energètica o el facen en
municipis xicotets.

El conseller dʼEconomia Sosteni-
ble, Rafa Climent, ha mostrat la
seua satisfacció després de con-
�rmar-se la tendència a lʼalça de
les exportacions valencianes,
que es consolidà en 2021 (per al
període de gener a novembre del
que ja es tenen dades) i supera
els rècords de̓xportació de la sè-
rie històrica registrats lʼany 2019.

Les exportacions del territori
valencià registraren un valor de
29.547,2 milions de̓uros en els
onze primers mesos de 2021, la
qual cosa representa un ascens
del 13,3 % respecte al mateix
període de lʼany anterior, segons
les dades que ha fet públiques la
Direcció Territorial de Comerç
de la Comunitat Valenciana, de-
pendent de la Secretaria dʼEstat
de Comerç.

Per a Climent “ens trobem
amb unes dades que indiquen
que estem recuperant i superant
xifres anteriors a la pandèmia,
una dada molt positiva que és el

re�ex de la gran tasca de les em-
preses de la Comunitat Valencia-
na en els mercats exteriors”.

En el període gener-novem-
bre de 2021, en el cas de les co-
marques alacantines, les expor-
tacions es xifren en 5.683,6 mili-
ons de̓uros, amb un ascens del
21,5 %; les comarques castello-
nenques registren vendes per un
valor de 7.996,2 milions de̓uros,
amb un 19,6 % dʼascens; i les va-
lencianes creixen un 7,9 % i pre-
senta un valor de 15.867,5 mili-
ons de̓uros. Així les tres provín-
cies registren ascensos en les
exportacions.

Les nostres exportacions diri-
gides a la UE ascendeixen a
17.052 milions de̓uros, la qual
cosa representa un increment
del 13,3 % respecte al mateix
període de lʼany anterior. En
aquesta àrea, França i Alemanya
encapçalen la classi�cació, amb
ascensos del 12,5 % i de lʼ1,1 %
respectivament.

Les exportacions dirigides a
la resta dʼEuropa també creixen
un 5,2 %. En el cas del Regne
Unit, lʼascens se situa en un 0,7
%. Les exportacions amb desti-
nació a Amèrica creixen un 18,9
% (un 11,1 % a lA̓mèrica del
Nord i un 38 % a lA̓mèrica Llati-
na). Àsia creix també un 16,8 %
amb un destacat augment de la
Xina, xifrat en un 41,4 %. Les ex-
portacions a Àfrica augmenten,
en aquest període, un 14,1 %.

Analitzant les dades per sec-
tors, ens trobem amb què lʼagro-
alimentari manté el lideratge de
l e̓xportació de la Comunitat Va-
lenciana amb un ascens de lʼ11,8
%, seguit pel sector que aglutina
les semimanufactures no quími-
ques. En tercer lloc se situa el
capítol de̓xportacions de pro-
ductes químics, seguit del capítol
de béns de̓quip. A continuació hi
ha lʼautomoció, que sofreix un
descens, i les manufactures de
consum.

El País Valencià compta actu-
alment amb un total de 1.020
punts de recàrrega per a vehi-
cles elèctrics dʼús públic, se-
gons les últimes dades dʼIvace
Energia, una xifra que duplica
l o̓bjectiu marcat per la Conse-
lleria dʼEconomia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i
Treball en el Pla de Mobilitat
Elèctrica per a 2020.

Per a intensi�car la im-
plantació dʼaquestes infraes-
tructures, en 2020 les ajudes
sʼhan incrementat �ns a su-
perar els 4,5 milions de̓uros,
entre fons propis i els apor-
tats dins del programa Moves
que gestiona Ivace Energia. I

és que dʼacord amb el Balanç
de Dades Energètiques de la
Comunitat Valenciana, el
transport és el principal con-
sumidor de̓nergia al territori
valencià, la qual cosa incre-
menta notablement les emis-
sions contaminants.

Per aquest motiu, la transi-
ció cap a una mobilitat més
sostenible és fonamental per
a aconseguir els objectius en
matèria de lluita contra el
canvi climàtic i la mobilitat
elèctrica exerceix un paper
molt important. Per a 2030 el
Pla preveu que la Comunitat
compte amb dues estacions
de recàrrega ràpida.

Una xifra històrica
de 2.115.800
treballadors i
treballadores,
només superada el
2008
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Proposta de vivendes
per a lloguer jove en el
solar de la finca groga

Sol·liciten una auditoria
del nou refugi dʼanimals

Compromís per Paterna qüestiona si la nova
ubicació és òptima per al benestar dels animals

Un nou edi�ci a Alborgí
on les associacions
puguen fer els seus actes

Compromís per Paterna ha pro-
posat la construcció dʼun edi�ci
que estaria destinat per a lloguer
social, “una necessitat a Paterna
que s e̓stà evidenciant cada dia
més i més i que cal assolir com
un dels compromisos prioritaris
en la política municipal”, indica
el regidor de la formació Carles
Martí.

A�rmen des de la formació
que “lA̓juntament de Paterna té
la capacitat econòmica i tècnica
per a poder fer front a aquesta
inversió, una inversió que possi-
bilitaria lʼaccés a vivendes socials
a 60 famílies, una espenta im-
portant per assolir els percentat-
ges aconsellats per la UE de llo-
guer social per als municipis”.

Al mateix temps, es dona la
circumstància que en estos mo-
ments molts dels propietaris de-
uen a lʼajuntament l e̓nderroca-
ment de la �nca, fet que suposa-
ria la possibilitat de condonar
eixe deute amb els propietaris i
permetre que dʼuna vegada per
totes passen pàgina del capítol
de la �nca groga que tan mala
experiència els ha aportat, mani-
festen les mateixes fonts.

“Aquesta proposta soluciona-
ria diferents vessants de proble-
mes socials històrics a Paterna,
fer pel qual es converteix en una
inversió necessària i esperada,
afavorint als propietaris que es
quedarien sense deute i afavo-
rint al veïnat que tornaria a veu-
re com una edi�cació nova i mo-
derna millora el seu entorn i la
vida de les persones que necessi-
ten vivenda”, a�rma Carles

Martí.
Els joves estan perdent la ba-

talla per la vivenda. Le̓mancipa-
ció en solitari amb una única
font dʼingressos és poc probable
per davall dels 30 anys, segons
les últimes dades de lʼObservato-
ri dʼEmancipació del Consell de
la Joventut dʼEspanya (CJE),
l e̓dat mitjana a la qual sʼabando-
na la casa familiar (29,3 anys) és
la sisena més alta a Europa.

Això és així perquè el percen-
tatge dʼingressos que aquells me-
nors de 30 anys han de destinar
per a accedir a una vivenda su-
pera el 30% recomanable. En el
cas dels assalariats en solitari és
sagnant: el lloguer es menja un
88,8% dels seus ingressos.

Segons dades del portal im-
mobiliari Idealista.com el preu
del lloguer a Paterna és un dels
més alts de tota la província, as-
soles en lʼúltim any el preu de
lloguer dʼuna vivenda sʼha dispa-
rat un 14,1% en comparació al
mes de novembre de 2021, situ-
ant el preu del lloguer ara ma-
teix en els 7,8 € el metre quadrat
o el que és el mateix situant la
mitjana del preu llogue a la nos-
tra localitat en 1.236 €/mes.

La radiogra�a és depriment,
els baixos salaris, la precarietat
laboral i els elevats preus de la
vivenda estan deixant fora, si no
ho han aconseguit ja, a aquest
col·lectiu, cada vegada més
vulnerable.

Davant esta situació, el coor-
dinador de Joves amb Compro-
mís, Pere Gago, ha explicat al
respecte que “volem que els jo-

ves del municipi puguen quedar-
se i desenvolupar els seus projec-
tes de futur on han anat desen-
volupant la seua vida. Hi ha un
problema de̓mancipació de les i
els joves per la precarietat de la
seua situació laboral. En el nos-
tre municipi sʼha vist encarit el
preu del lloguer i això ha com-
portat que moltes i molts joves
hagen triat anar-seʼn fora o com-
partir vivenda”.

Destaca el mateix coordina-
dor que “amb estes dades és més
que necessari que es tinga en
consideració aquest projecte que
posem damunt la taula, una pro-
posta que sí que seria bene�cio-
sa per a la gent jove del nostre
municipi i per a la gent del barri
de Santa Rita”.

“La joventut som un dels col·-
lectius més perjudicats en totes
les crisis. La del coronavirus no
és una excepció. Més atur, més
precarietat, menys estalvi… són
algunes de les traves a les quals
ens enfrontem quan iniciem el
camí per a accedir a un habitat-
ge. Uns problemes que han aug-
mentat durant la pandèmia”,
apunta Pere Gago.

Compromís per Paterna ha
sol·licitat que es realitze una
auditoria del nou refugi dʼani-
mals que està portant a terme
le̓xecutiu socialista. És per
esta raó que el regidor de la
formació, Carles Martí, ha de-
clarat que “ara que comença a
veure s̓ moviment do̓peraris
de l e̓mpresa municipal al re-
fugi, en el que pareix ja la po-
sada a punt del nou refugi,
continuem qüestionant-se si
la nova ubicació és òptima
per al benestar dels animals”.

“Qüestionem la nova ubi-
cació perquè la construcció
de lʼampliació de la carretera
de Manises ha signi�cat que
els animals viuran a escassos
metres del trànsit, el que su-
posa una càrrega elevada de
contaminació, tant de lʼaire
com sonora. Dʼaltra banda cal
esbrinar si la nova situació en
la qual queda el refugi és òpti-
ma perquè els animals pu-

guen estar tranquils i amb
bona salut. Si no és així, de-
manarem que es prenguen les
mesures adients perquè es
complisca”, apunten fonts de
la formació.

Carles Martí manifesta, per
concloure, que “és per esta
raó que des de Compromís
per Paterna hem sol·licitat a
l e̓quip de govern de Sagredo
que realitze una auditoria de
la situació en la qual quedarà
el refugi pel que fa a la carre-
tera i que si es considera que
no és l ò̓ptima que es pren-
guen les mesures correspo-
nents, o bé a través del propi
ajuntament o bé a través de
peticions al Ministeri de Car-
reteres que és el que està fent
les obres. Per esta raó dema-
nem que no sʼinaugure el re-
fugi �ns que no es puga ga-
rantir el benestar dels ani-
mals que lʼhabitaran”.

Compromís per Paterna ha
donat a conéixer que ha co-
mençat a desenvolupar un
projecte, el qual estaria ubi-
cat a lʼactual solar del parc
dA̓lborgí, que contempla un
pàrquing de dues plantes, un
ampli saló dʼactes i una planta
administrativa i social per a
les entitats del poble.

“Des de Compromís per
Paterna veiem una oportuni-
tat molt pro�tosa a eixe solar
per a construir un equipa-
ment que entitats del nostre
poble reclamen des de ja fa
molts anys, un edi�ci on po-
der fer les presentacions i ac-
tes fallers sense haver de per-
torbar la vida musical a lʼaudi-

tori o la teatral al Gran Teatre.
Lògicament, aquest tipus
de̓di�ci serviria també per a
qualsevol activitat de la resta
dʼassociacions culturals, veï-
nals, etc. Un lloc on poder fer
activitats per i para el poble”,
expliquen fonts de
Compromís.

“Parlem dʼun solar de 2000
metres quadrats, l e̓di�ci que
es pot construir podria acollir
un nombre elevat de públic, a
més a més es podrien cons-
truir dues plantes o tres de
pàrquing subterrani segons
es considere en el seu mo-
ment”, apunta el regidor Car-
les Martí.

El preu mitjà del
lloguer a Paterna
està situat ara
mateix en 1.236€,
un 14,1% més que
a 2021
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Demanen al Govern central que
impulse la llei LGTBI estatal

Condemna per la intervenció militar de
Rússia a Ucraïna

Una mesa de l'Automoció
per transformar el sector

La portaveu adjunta de Compro-
mís, Mònica Álvaro, i la també
diputada de Compromís, Natha-
lie Torres, han registrat una pro-
posta arran de lʼagressió homòfo-
ba contra un professor de lʼIES
Les Alfàbegues de Bétera, sol·lici-
tant el Consell a instar el Govern
central a impulsar la seua Llei
LGTBI, ampliant els drets i la
protecció del col·lectiu en tot lʼEs-
tat, inclòs lʼàmbit educatiu.

Segons Álvaro, portaveu de
Compromís a la Comissió de Po-
lítiques dʼIgualtat de Gènere i
LGTBI, “lʼatac homòfob de la pas-
sada setmana a este professor
del centre educatiu Les Alfàbe-
gues no és un fet aïllat, ja que la
violència i les múltiples formes
de discriminació que es produei-
xen cap a persones LGTBI són
una realitat molt present a la

nostra societat”.
“LʼObservatori Valencià con-

tra la LGTBIfòbia va registrar 140
agressions lʼany 2020, el que va
suposar un augment del 26% en-
front de les 111 que es produïren
lʼany 2019, sense oblidar que
també cal tindre en compte que
no totes les agressions es denun-
cien. Per això, la visibilització, la
condemna i el suport de les insti-
tucions són fonamentals perquè
les víctimes con�en en el siste-
ma i denuncien les agressions”,
ha indicat.

Dʼaltra banda, la portaveu de
Compromís a la Comissió dʼEdu-
cació i Cultura, Nathalie Torres,
ha afegit que “és important con-
tinuar treballant per la preven-
ció, per garantir lʼatenció i
lʼacompanyament judicial als
processos i, en de�nitiva, per

aconseguir l e̓radicació de la vio-
lència contra les persones per la
seua orientació sexual. Cal conti-
nuar treballant des de l e̓ducació,
que és i serà la millor ferramen-
ta per la prevenció dʼaquestes ac-
tituds. Per això considerem que

és important continuar treba-
llant en la línia dʼaugmentar els
recursos i esforços per imple-
mentar la cultura de la diversi-
tat, la pau i la convivència als
centres educatius i, al mateix

temps, garantir societats lliures
do̓di”.

“Per tot això, des de Compro-
mís condemnem i rebutgem les
agressions LGTBIfòbiques a les
aules valencianes, així com totes
les agressions per motius do̓ri-
entació sexual, expressió o iden-
titat de gènere, dins i fora dels
centres educatius. I instem el
Consell a continuar desenvolu-
pant tots els instruments previs-
tos en la Llei Valenciana dʼIgual-
tat de les Persones LGTBI i la
Llei Integral del Reconeixement
del Dret a la Identitat i a l e̓xpres-
sió de Gènere”, ha conclòs Nat-
halie Torres.

La regidora de Compromís
per Paterna, Neus Herrero, ha
recordat davant esta petició “la
importància de prendre mesures
concretes per a posar � a la dis-

criminació contra les persones
LGTBI, manifestem la nostra es-
pecial preocupació davant el re-
punt del discurs de l o̓di”.

La mateixa regidora també
destaca que “a aquesta realitat,
sʼuneix l e̓xcepcional situació so-
brevinguda amb la crisi sanitària
a causa de la pandèmia de la CO-
VID-19, on les persones lesbia-
nes, gais, bisexuals, transsexuals
i intersexuals, que ja són vícti-
mes de violència i discriminació
per la seua orientació sexual o
identitat de gènere, sʼhan vist
greument afectades per aquesta
pandèmia, pel que cal fer un es-
forç per a garantir que totes les
respostes a la COVID-19 també
tinguen en compte les repercus-
sions de la crisi en les persones
LGTBI”.

Compromís ha instat a la Unió Europea a actuar
dʼacord amb els valors i principis de la pau i a
desplegar tots els esforços diplomàtics necessa-
ris per a fomentar el diàleg multilateral, la me-
diació i el retorn als Acords de Minsk.

“Exigim el cessament immediat de les hostili-
tats per part de Rússia i demanem a tots els
agents implicats, i en especial a Rússia, Ucraïna,
la Unió Europea i els Estats Units que seguen i
negocien immediatament una aturada del
con�icte”.

“Així mateix, reiterem la nostra oposició a
una participació de lʼEstat Espanyol en el con-
�icte bèl·lic i ens oposem al desplegament de
forces militars per part de lʼOTAN en les zones
frontereres amb Rússia. Només la pau, la diplo-
màcia i el dret internacional són el camí”.

“La solució a aquest con�icte ha de passar
per la neutralització i la desmilitarització de la
regió, lʼabandonament de lʼOTAN com a element
desestabilitzador de la pau a la regió i el desen-

volupament dʼuna agenda de seguretat que res-
ponga exclusivament a interessos europeus”.

“Donem suport a lʼaplicació de sancions eco-
nòmiques ràpides per part de la Unió Europea i
demanem que aquestes siguen selectives i no in-
discriminades perquè el poble rus no pague les
conseqüències dʼaquest con�icte. Dʼigual mane-
ra, ens preocupen les conseqüències energèti-
ques per al continent Europeu. La Unió Europea
i lʼEstat Espanyol deuen accelerar immediata-
ment el procés de transició energètica per avan-
çar en la sobirania energètica dels nostres
pobles”.

“Per últim, instem lʼEstat Espanyol a respon-
dre amb e�ciència i altura de mires al possible
desplaçament massiu de persones des dʼUcraïna
mitjançant un pla dʼacollida, refugi i asil. En el
drama que es deriva dʼuna guerra Espanya ha de
tindre un paper fonamental en ajuda humanità-
ria i acollida de refugiades”.

La portaveu adjunta de Com-
promís a Les Corts, Aitana
Mas, ha registrat una proposi-
ció no de llei amb què insta el
Consell a convocar una Mesa
Autonòmica del Sector de
lA̓utomoció, per comptar així
amb un instrument amb què
seguir potenciant el desenvo-
lupament dʼaquest sector in-
dustrial en l e̓conomia
valenciana.

Este foro, en què estarien
representades les empreses
vinculades, els representants
sindicals i socials i les admi-
nistracions públiques, tindria
com a principal repte acom-
panyar el procés de transfor-
mació que lʼautomòbil està
experimentant per convertir-

se en un sector clau en inno-
vació i sostenibilitat.

Segons Mas “considerem
fonamental que es convoque
una Mesa Autonòmica del
Sector de lA̓utomoció perquè,
ara més que mai, es precisa
un compromís substancial
per part de la societat valenci-
ana que rati�que el seu su-
port al sector, ja que aquests
objectius no només són im-
prescindibles per a les trans-
formacions en la producció
automobilística sinó també
són extensibles a la resta de
la indústria i del progrés soci-
oeconòmic en general”.

L̓Observatori
Valencià contra la
LGTBIfòbia va
registrar 140
agressions lʼany
2020



Vicente Mortes i Mariano Benlliure
guanyadores dels premis fallers 2022
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Compromís per Paterna va tornar a convocar els
seus dos premis fallers, ja consolidats, per a les
falles del municipi de cara a la celebració de les
falles 2022 a Paterna. Com és tradició la formació
va convidar a totes les comissions falleres a parti-
cipar als premis Et cremaré amb un Somriure i al
premi Vicent Miguel Carceller.” El premi “Et cre-
maré amb un somriure” ha premiat com cada
any al ninot amb major creativitat i sàtira políti-
ca, i que representa la situació política o perso-
natge més dolent, vergonyós i que més es meres-
ca ser cremat. En esta ocasió este premi ha recai-
gut en la falla Mariano Benlliure, per la seua es-
cena en la que criticava la situació dels voluntaris
i voluntàries del refugi municipal.

Dʼaltra banda, el premi “Vicent Miguel Carce-
ller” va recaure a la Falla Vicente Mortes, “l o̓bjec-
tiu del premi Carceller no és un altre que poten-
ciar la presència de poesia als cadafals fallers, ja
que la ironia, la crítica i la sàtira són aspectes que
han anat sempre associats al món de les falles i
enguany la falla Vicente Mortes ha sigut la millor
quant a crítica local”, assenyala Juanma Ramón.

El mateix afegeix que “La �gura de Vicent Mi-
guel Carceller aporta molta informació de la for-
ma de ser dels valencians: un poble crític i que,
tradicionalment, utilitza la sàtira per a ridiculit-
zar al poder que l o̓primeix. Una forma de ser de
la qual, en Compromís, ens sentim molt
orgullosos”.


