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3. Concurso ‘La bici del meus somnis’

1. Nuevo Espacio Canino

Aldaia ha celebrado un año más el concurso de 
dibujo ‘La bici de mis sueños’ con todo el alum-
nado de los colegios de la localidad. Su imagina-
ción dio lugar a bicis voladoras, adaptadas para 
toda la familia, o de formas y colores originales 
y motivadores. De este modo, dentro de la cele-
bración de la Semana Europea de la Movilidad, 
el objetivo era concienciar en la preservación 
del medio ambiente y la vida sana, y potenciar el 
uso del transporte público o no contaminante.
Dada la situación sanitaria este año fue el Consis-
torio -a través del propio alcalde- quien se tras-
ladó a cada colegio para hacer entrega del pre-
mio, diploma y felicitaciones a cada ganador/a.

Aldaia abrió el nuevo Parque Canino situado 
frente al parque de las Encrucijadas. Los ve-
cinos y vecinas de la zona de Melitón y al-
rededores tienen a su disposición desde el 
verano un nuevo espacio para mascotas que 
aporta valores añadidos como juegos Agility. 
Además, disponen de una fuente adaptada y 
máxima seguridad al estar vallado para evitar 
fugas de los animales de compañía hacia la 
carretera. En esta línea, ya se estudia la viabi-
lidad para la puesta en marcha de más áreas 
de este tipo en otras zonas del municipio.
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2. Certamen Literari Juvenil d’Aldaia 
Cristòfor Aguado i Medina
El Saló de Plens de l’Ajuntament va acollir 
este estiu el lliurament de premis del Certa-
men Literari Juvenil Cristòfor Aguado i Me-
dina, que des de fa més de trenta anys, con-
voca l’Ajuntament amb l’objectiu de fomentar 
l’escriptura en valencià entre els joves. Les 
modalitats i narrativa van tindre major par-
ticipació als centres educatius CEIP Ausiàs 
March, CC Mariano Serra i CEIP Platero y yo. 

 Envía ALTA al 

 Guarda el número en tu agenda

 Recibe las notificaciones

1.

2.

3.

INFORMACIÓN Y

AVISOS
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627364803
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5. Mocadorà Literària a la Biblioteca d’Aldaia

Amb motiu de la celebració del 9 d’octubre la 
biblioteca va organitzar la Mocadorà literària. 
Del 5 al 8 d’octubre les persones que realitza-
ren préstec de llibres a la biblioteca i les que 
visitaren l’exposició “Des de les fronteres del 
silenci. Carmelina Sanchez-Cutillas” se’ls va 
obsequiar amb una bossa amb forma de frui-
ta farcida i informació sobre esta escriptora. 
Exposició organitzada per l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua (AVL).

10. Fomento del reciclaje

9. Cita previa online y servicios telemáticos.

El ecoparc móvil se instala en diferentes zo-
nas de Aldaia periódicamente para facilitar el 
reciclaje de residuos al vecindario.
La Entidad Metropolitana para el Tratamien-
to de Residuos (EMTRE) pone a disposición 
de la localidad este ecoparque itinerante para 
la recogida selectiva de residuos generados 
en los hogares y que no tienen cabida en con-
tenedores tradicionales como, por ejemplo, 
pilas, aerosoles, productos de limpieza...

El Ayuntamiento aumenta su servicio de 
atención online con un catálogo de procedi-
mientos que suma ya más de 40 gestiones a 
través de www.aldaia.es
Con la situación de emergencia sanitaria CO-
VID-19, se implantó la obligatoriedad de soli-
citar cita previa para todas las gestiones mu-
nicipales. Con esto se reduce y organiza la 
presencia de ciudadanos en las dependencias 
municipales y se ofrece un servicio más seguro.

11. Agentes Covid en los de los centros 
escolares

6. 9 d’octubre dia de la Comunitat 
Valenciana

7. Aldaia edita dos opuscles sobre la 
història del vestit de valenciana.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en 
el entorno de los centros escolares los y las 
Agentes COVID del Ayuntamiento realizan ta-
reas de información, prevención y sensibiliza-
ción sobre las medidas de seguridad, el uso de 
la mascarilla y el cumplimiento de la distan-
cia social durante las entradas y salidas de los 
centros escolares.

La sala de plens de l’Ajuntament d’Aldaia va 
acollir l’acte institucional de commemora-
ció del Dia del Poble Valencià amb aforament 
limitat seguint les indicacions i normes sa-
nitàries. Una vegada finalitzat l’acte institu-
cional, s’escoltà l’Himne de la Comunitat Va-
lenciana per la megafonia municipal. L’acte 
es va retransmetre en directe per les xarxes 
socials de l’Ajuntament.

Els treballs s’integren en la Col·lecció Llotgeta 
de Patrimoni Local del MUPA i s’emmarquen 
dins la política local destinada a promocionar 
el valencià. L’obra ens fa comprendre millor la 
costura històrica del vestit de valenciana i la 
seua transformació en el vestit de llauradora 
i de fallera que coneguem hui. 
Una excel·lent investigació de l’historiador 
indumentarista Vicent Ferrandis Mas.

8. Aldaia acull la Jornada Educació 
Social fora de l’àmbit universitari

4. Charla informativa ‘Sentencias sobre 
cláusulas abusivas de los bancos’

Amb la celebració del Dia Mundial de l’Educació 
Social, el Col·legi Oficial d’Educadors Socials 
(COEES) va triar Aldaia, “per la seua implica-
ció amb esta professió i el gran equip humà” 
per a celebrar una trobada virtual i ponències 
que van seguir més d’un centenar de persones. 
Professionals de l’Educació Social van oferir les 
seues xarrades, al centre Gent Jove, i a través 
del canal de YouTube de l’Ajuntament d’Aldaia.

El 24 de septiembre el salón de plenos del 
Ayuntamiento acogió esta jornada a cargo 
de los profesionales del El Rogle Mediació i 
Advocacia, que trataba sobre las dos últimas 
sentencias europeas contra las cláusulas hi-
potecarias abusivas de los bancos. Esta se-
sión informativa está disponible en el canal 
de YouTube del ayuntamiento (Ajuntament 
d’Aldaia). 4
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El Ayuntamiento de Aldaia inicia, un año más, 
una formación profesional a través de la cual 
se ha contratado a treinta personas en si-
tuación de desempleo gracias a su adhesión 
al ‘Taller d’Ocupació’ impulsado por Labora 
(SERVEF). El proyecto subvencionado por la 
Conselleria d’Economia ofrece un contrato 
de un año para la formación y el aprendizaje 
a las personas beneficiarias.

Durante el curso, el alumnado realiza trabajos 
de reacondicionamiento y mantenimiento del 
mobiliario urbano de la localidad y así se forma 
de manera práctica en estas disciplinas.

13. Renovació de la façana del Centre 
d’Arts i Oficis d’Aldaia

14. Servicio especial de apoyo para tramitar 
el ingreso mínimo vital (IMV)

12. Taller empleo: Aldaia forma y contrata 
a 30 desempleados

L’ajuntament d’Aldaia ha realitzat labors de 
sanejament de les parets exteriors d’este 
emblemàtic centre, així com treballs de pin-
tura integral de tota la façana dotant a este 
espai d’un aspecte renovat. Esta actuació se 
suma a les millores realitzades l’any passat a 
l’interior com l’adequació del WC de la planta 
baixa, l’habilitació del magatzem, la renova-
ció dels trams de canonades o la millora de la 
ventilació d’aules.

El Ayuntamiento de Aldaia habilitó un servicio 
especial de ayuda a las familias de Aldaia para 
tramitar el Ingreso Mínimo Vital.
Este servicio se realiza los lunes y miérco-
les por la tarde en el centro de Servicios 
Sociales de la calle Coladors. Los servicios 
municipales se pusieron en contacto con 
los beneficiarios para concertar una cita. 

Por otra parte, si alguna persona que no se 
encuentra en el caso anterior y quiere acce-
der al IMV puede solicitar apoyo llamando al 
teléfono 961 988 811 los lunes y miércoles por 
la tarde para concertar una cita.

ACTUALITAT MUNICIPAL

15. Programa EMCORP 2020

17. Abelard Comes, 30 anys retratant l’Horta

18. Intervenció artística a la “Llavoreta”

16. Asesoramiento becas

Un año más, el Ayuntamiento de Aldaia se ha 
adherido al programa EMCORP, destinado a 
personas paradas de larga duración, y a través 
del cual el Ayuntamiento ha podido incorpo-
rar a seis personas que han sido seleccionadas 
previamente por LABORA. Estas nuevas in-
corporaciones ayudan a reforzar la acción en 
áreas que desde la corporación se consideran 
vitales en la actual coyuntura, como son los 
Servicios Sociales o los Servicios de Limpieza.

Durant tot l’estiu, l’exposició del cronis-
ta Abelard Comes, ubicada a la plaça de la 
Constitució d’Aldaia, va repassar la història 
recent de l’Horta Sud. A més, el fet va reunir 
a nombroses personalitats de la comarca 
“en torn a la història gràfica que ens unix, 
per afrontar el futur de la millor manera, 
mirant el passat”.  Una exposició de l’aldaier, 
juntament amb Levante-EMV, d’imatges 
d’entre 1984 i 2012.

Com a commemoració del 10è aniversari 
d’esta escoleta pública municipal, Miguel 
Ángel Sena, membre del Grup dels Arts 
d’Aldaia, ha realitzat un intervenció artísti-
ca que fa referència a diferents llocs i mo-
numents icònics del nostre poble.
Este treball s’emmarca dins del projecte 
“RUA d’Aldaia” a través del qual s’estan re-
alitzant diferents intervencions artístiques 
en el municipi.

El Ayuntamiento de Aldaia habilitó un servicio 
especial de apoyo para tramitar las becas de 
material escolar. Con el objetivo de facilitar la 
realización de este trámite se puso en marcha 
este servicio a través del cual las personas con 
dificultades para cumplimentar alguno de los 
pasos de la solicitud, pudieran recibir orien-
tación para tramitar de manera óptima la so-
licitud de la beca de material escolar, o ayudas 
económicas, para el presente curso.
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La Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
otorga a Aldaia el «Premio al Buen Gobierno Municipal»
El Ayuntamiento de Aldaia ha sido reconoci-
do por la puesta en marcha de «Prop de Tu», 
un plan innovador nacido a finales de 2017 a 
través del cual se presta  acompañamiento a 
persones mayores del municipio. Esta iniciati-
va también sirve como ‘respiro’ para los fami-
liares y cuidadores de estas personas

El Consistorio amplio en 2019 el Servicio ‘Prop 
de Tu’ con el proyecto ‘Cuidem-les’. Una ini-
ciativa a través de la cual las persones mayores 
que presentan un deterioro cognitivo mode-
rado pueden recibir estimulación tanto física 
como mental por parte de profesionales con el 
objectivo de ganar en calidad de vida.

Según señalaba el alcalde de Aldaia, Guillermo 
Luján, durante el acto de recibimiento del ga-
lardón celebrado en el Centro de Cultura Con-
temporánea del Carmen de València, «ante la 
irrupción de la pandemia del COVID-19 tuvi-
mos claro que teníamos que adaptar el servi-
cio «Prop de Tu» a las nuevas circunstancias, 
no podíamos permitir que nuestros mayores 
se quedaran aislados», y explica que «inme-
diatamente pusimos en marcha un dispositivo 
humano y técnico con todos los medios dispo-
nibles para contactar vía telefónica con todas 

las personas mayores para saber cuál era su 
estado y detectar los casos en los que había 
alguna necesidad básica pendiente para poder 
derivarlo de forma inmediata a los Servicios 
Sociales municipales».

A través de esta iniciativa «Prop de Tu telefóni-
co» los Servicios Sociales Municipales contacta-
ron con más de 2.300 vecinos y vecinas mayores 
de 65 años, a razón de seis rondas, lo cual arroja 
un total de 14.000 llamadas desde el inicio de la 
crisis del coronavirus.

GOVERN
PREMIS BON Por su parte, la concejala de Servicios Sociales 

de Aldaia, Empar Folgado,  relató que «una de las 
primeras medidas que implementamos cuando 
llegamos al gobierno local en 2015 fue la realiza-
ción de un estudio para conocer las necesidades 
de la población mayor de la localidad, y la pro-
blemática que más se repetía era la soledad. A 
partir de ahí -insiste Folgado-, nos pusimos en 
marcha para crear el proyecto «Prop de Tu»

Tanto Luján como Folgado manifestaron que 
este premio «es gracias a todas y cada una de las 
personas que trabajan en los Servicios Sociales 
Municipales de Aldaia y que cada día dan lo me-
jor de sí mismas para lograr que este proyecto 
sea una realidad». 

3ª edición de los Premios FVMP por el Buen 
Gobierno Municipal

Los Premios al Buen Gobierno son unos galar-
dones dirigidos a buenas prácticas municipales 
y tienen como objetivo prioritario promover la 
calidad de las políticas públicas a nivel local. 
Estos reconocimientos se pusieron en marcha 
el año pasado con el objetivo de ser una pla-
taforma para hacer visible la puesta en el día 
de los municipios valencianos en las políticas 
que fomentan la igualdad y la integración de las 
personas, la necesidad de profundizar en las li-
bertades públicas, las reformas democráticas y 
los valores sociales. Este acto de entrega de los 
Premios ha sido presidido por el vicepresidente 
del FVMP y alcalde de Alzira, Diego Gómez y el 

Director General de la Administración Local de 
la GVA, Toni Such.

La creación de estos Premios al Buen Gobier-
no, para recompensar las Buenas Prácticas en 
los municipios, es una muestra del compro-
miso del municipalismo valenciano a finales 
de conseguir gobiernos locales responsables, 
abiertos y eficaces y adecuados a las necesi-
dades sociales. Con esta iniciativa, la Fede-
ración Valenciana de Municipios y Provincias 
ha decidido impulsar y consolidar la gran ta-
rea municipalista que los miles y miles de re-
gidores y regidoras realizan en todas las co-
marcas valencianas.

Durante el acto, el vicepresidente del FVMP, 
Diego Gómez destacó el hecho de que “En esta 
tercera edición se refleja que hay que continuar 
apostando, por parte de los gobiernos locales, 
por una forma de gobernar donde los compro-
misos de cambios profundos benefician a los ciu-
dadanos, unos cambios que acaban para mejorar 
la vida de la gente, pequeños gestos nacidos del 
municipalismo que significan mucho para el día a 
día de las personas”.

Por su parte, el Director General de la Adminis-
tración Local, Toni Such, ha puesto en valor la im-
portancia que se le da “por parte de la Generalitat 
Valenciana al municipalismo”. “Desde el gobierno 
valenciano impulsamos continuament una rela-
ción de ayuda y de programas de valor con todos 
los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana”, 
ha señalado Toni Such.

«Pusimos en marcha un  
dispositivo humano y  

técnico con todos los medios 
para contactar vía telefónica 

con las personas mayores,  
saber cuál era su estado  
y detectar los casos de  

necesidad básica pendiente 
para derivarlo a los Servicios 

Sociales municipales»
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JOVE
GENT

CREIXEM EMANCIPACIÓ: 
INFORMACIÓ I FORMACIÓ

ACTUEM PARTICIPACIÓ I 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Gent Jove és un motor de dinamització i un 
punt de trobada per a les persones joves.

Dos centres confortables i condicionats per a 
consulta i orientació personalitzada sobre es-
tudis, ocupació, ajudes i beques, voluntariat, 
programes europeus, viatges, salut i qualsevol 
altre tema d’interés juvenil. També per a realit-
zar activitats formatives, culturals i d’oci edu-
catiu continuament en marxa.

Volem vitalitzar l’associacionisme, el volun-
tariat i la participació cívica de les persones 
joves. Coneixem la vostra capacitat d’opinar, 
proposar, decidir i actuar per a una millora 
comunitària i transformació social.

ENS CUIDEM BENESTAR I 
SOCIALITZACIÓ: OCI 
EDUCATIU, PREVENCIÓ. 
ART I CULTURA
A través de l’oci educatiu es potencia la 
promoció d’hàbits saludables. Cuidar-se 
i cuidar de l’entorn que ens envolta, per 
a poder gaudir d’ambients agradables de 
convivència.

Però a més, apostem per l’art jove facilitant 
l’accés a la cultura i fomentant la creació ar-
tística com a eina de comunicació, sensibi-
lització i pensament crític.

El servicio de  
Juventud no se  
detiene 

A pesar de todas las dificultades del año el 
servicio de Juventud no ha parado de trabajar, 
ofrecer alternativas de ocio, y acompañar a las 
personas jóvenes del municipio.

Durante el confinamiento todas las actividades 
de la programación estable tuvieron continui-
dad de manera online. Participamos en la cam-
paña de sensibilización y prevención contra el 
COVID Jove Responsable de JOVESnet. En ve-
rano hubo programación específica, también 
de manera telemática. 

Con el comienzo de curso se reactivó el pro-
grama de corresponsales, hubo programación 
especial por Haloween, finalizó con éxito la se-
gunda edición del JOOP, con grandes resulta-
dos, y concluimos el proyecto de diagnóstico 
participativo AMPLIFICAVEU, con el I Foro Jo-
ven de Aldaia. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Y lo mejor…

En Diciembre se abrieron al público los dos 
centros Matilde Salvador y Gent Jove (pen-
dientes de las restricciones y cerrados tempo-
ralmente en los peores días de pandemia). 

Estos edificios cuentan con sala de estudios, 
espacio autoconsulta ciber y coworking, aulas 
de formación y talleres, locales de ensayo, etc. 
Servicios que a su vez serán los ejes del próxi-
mo Plan Joven 1 SERVEI 2 CENTRES 
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A la Biblioteca d’Aldaia 
estem d’enhorabona!  
Som premi nacional  
Maria Moliner

Aldaia y Alaquàs disponen 
cada una farmacia de 
guardia independiente 
desde el 1 de enero de 2021

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri de 
Cultura i Esport, premia cada any l’activitat pel 
foment de la lectura de les biblioteques munici-
pals a través del concurs Maria Moliner.  Este es-
pecial 2020, el premi ha sigut per a la Biblioteca 
Municipal d’Aldaia.

L’objectiu és destacar projectes únics, amb ac-
cions i programació per a tots i totes. Activitats 
que fomenten la convivència social i intergene-
racional i la conscienciació mediambiental amb 
originalitat i innovació al llarg de l’any. 

De fet, es valora també l’eficiència en l’administració 
de recursos, la claredat i interés del projecte per 
a l’animació a la lectura, així com la col·laboració 
amb altres entitats com ara centres educatius, 
agents culturals, etc.

 Pilar Sánchez Chuliá, gestora tècnica d’Arxiu i 
Biblioteca d’Aldaia, assegura que “fem activitats 
per a tot tipus de públic, i molt diverses. Tenim 
algunes que són periòdiques i més estables, 
com el Club de Lectura que reunix a més de 40 
persones adultes, i per altra banda les activitats 
que fem de forma puntual i pensant en tots els 
col∙lectius de la nostra societat”. 

Algunes de les activitats realitzades en 2020:
1. Espectacle “La cuchara, el cazo y el mortero” del 
folklore tradicional de terres castellanes de la mà de 
Vanesa Muela Premi Nacional d’Etnologia.

2. Amb motiu del Dia Internacional de les Do-
nes i les Xiquetes en la Ciència es va projectar la 
pel·lícula de Hedy Lamar actriu i pionera de tec-
nologies com el Wifi o el Bluetooth.

3. “Escaleras mecánicas” amb Aida López, on 
l’alumnat va treballar alguns aspectes de la figura 
de les dones en la literatura i la història.

4. Alumnat de 1r d’Infantil d’Aldaia disfrutaren 
amb els Contes de Bressol d’Ana Canet.

5. “Ni por favor ni por favora: Cómo hablar con 
lenguaje inclusivo sin que se note (demasiado)”, 
amb l’especialista María Martín Barranco.

6. Acte d’entrega de Llibrets de les Falles 2020 a 
la Biblioteca Municipal, i a l’Arxiu, per a la seua 
conservació permanent.

7. Xarrada ‘HerStory: on estan les dones i les 
seues aportacions?’, amb espai Calandra.

BIBLIOTECA FARMACIAS

“Esta medida responde a una necesidad y una 
reivindicación histórica por parte de ambas lo-
calidades “

El Colegio Oficial de Farmacéuticos remitió a 
los ayuntamientos de Aldaia y Alaquàs el calen-
dario para el año 2021 en el que se materializa 
la petición de los alcaldes de contar con una 
farmacia de guardia en cada uno de los munici-
pios a diario, y no un establecimiento compar-
tido como hasta ahora. 

Ambas poblaciones suman unos 60.000 habi-
tantes y cuentan con núcleos urbanos separa-
dos por las vías del tren. Así, desde el pasado 1 de 
enero los vecinos y vecinas de los dos munici-
pios pueden acceder a una farmacia de guardia 
en su población durante los 365 días del año.

Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, señaló que «se 
trata de la solución a una demanda histórica que 
resuelve el agravio comparativo que sufrían los 

“Se trata de la solución a  
una demanda histórica”

vecinos de Aldaia y Alaquàs con respecto a otras 
localidades similares». 

Por su parte, Toni Saura, primer edil de Ala-
quàs, destaca que «la cuestión más importante 
es que los vecinos y vecinas de ambas pobla-
ciones tienen ya un mejor servicio farmacéu-
tico, más importante ahora, si cabe, debido a 
la pandemia».

Lucha compartida
Ambos consistorios han mantenido una lucha 
conjunta a través de la cual se ha logrado el obje-
tivo de disponer de una farmacia de guardia úni-
ca en cada localidad.

Desde su llegada al gobierno de sus municipios, 
Luján y Saura han mostrado su preocupación 
acerca de esta cuestión y han hecho extensiva 
esta reclamación a todas las instituciones. «La 
mitad de los días del año las personas que ne-
cesitan un medicamento por la noche tanto en 
Aldaia como en Alaquàs, en festivo o fines de se-
mana, se veían obligadas a desplazarse a la far-
macia de guardia de la localidad vecina, que en 
muchas ocasiones se encontraba a una distancia 
desmesurada», explican los ediles.
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Aldaia estrena el col·legi “El Rajolar” amb més 
de 4.000 metres quadrats   
El nou centre escolar municipal oferix aules per 
a 2 anys, 12 classes de primària, un menjador 
per a 360 comensals i les últimes tecnologies 
incorporades

Este inici de curs 2020/21 es va complir una de 
les principals reivindicacions que ha unit du-
rant anys a comunitat educativa, veïnat i admi-

nistració local: acabar amb més d’una dècada 
de barracons escolars. Així Aldaia compta ja 
amb un dels millors i més grans col·legis públics 
de la Comunitat. 

El centre compta amb una superfície construïda 
de 3.891 metres quadrats i una extensió exterior 
urbanitzada de 4.239 metres quadrats. Incorpora 

EL RAJOLAR nous arbres i amples zones  verdes i d’ombra per 
a tot el pati del col·legi, així com les últimes tec-
nologies per al benestar dels alumnes.

L’acte de lliurament del centre ja acabat, al 
qual va estar present l’alcalde d’Aldaia, Gui-
llermo Luján, acompanyat per la diputada pro-
vincial d’Educació i regidora, Empar Folgado, 
amb els edils d’Educació, Urbanisme i Brigada 
d’Obres entre d’altres, va comptar també amb 
la direcció del centre així com representants 
de l’AMPA d’El Rajolar. 

El Rajolar oferix 450  
places escolars, prop del  

doble dels actuals

Luján: “Gràcies a la comunitat 
educativa, pares, mares i  

directiva del centre perque 
sense la vostra lluita i  
tenacitat este espai no  

seria una realitat”

Junts van visitar el gimnàs, pati i pistes d’esports, 
jardins, aules, menjador, cuina i sales d’usos, i fi-
nalment van signar el lliurament de claus al cen-
tre aldaier per a iniciar el curs amb il·lusió i totes 
les mesures de seguretat que l’actual situació sa-
nitària ha requerit.Amb esta gran obra, realitzada 
en temps i forma, amb els compromisos adquirits 
per la Conselleria, el CEIP El Rajolar oferix 450 
places escolars, prop del doble dels 250 xiquets i 
xiquetes que escolaritza este curs el centre. 

A més, El Rajolar passa d’una a dues línies 
d’Infantil i Primària, disposa de sis aules 
d’infantil, a les quals s’inclou una nova aula per a 
2 anys gratuïta amb 18 places, i un modern men-
jador per a 360 comensals.

Guillermo Luján va mostrar-se il·lusionat amb 
el projecte “que per fi fa realitat una demanda 
històrica al nostre poble.” En esta línia Luján va 
voler agrair en nom de tots i totes, a tota la co-
munitat educativa, als pares i mares i directiva 
del centre “perquè sense la vostra lluita i tenaci-
tat no haguera sigut possible este espai educatiu 
per als nostres xiquets i xiquetes”. 
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IGUALTAT

Aldaia continua treballant per la igualtat
L’ajuntament presenta la seua campanya so-
bre ciberviolència en menors.
L’àrea d’Igualtat d’Aldaia elabora una guia de sensi-
bilització, “Tatxa la ciberviolència de gènere”, i ha 
desenvolupat un curs formatiu dirigit a personal 
municipal la labor del qual estiga directament rela-
cionada amb menors d’edat. Un recurs coeducatiu 
per a promoure la igualtat també en l’entorn digital.

ALDAIA i el 25N
Aldaia va programar diverses activitats durant el 
mes de novembre, per commemorar, el dia 25, el 
Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones.

L’11 de novembre, en el Teatre del Mercat, es va aco-
llir la projecció del documental “El proxeneta. Paso 
corto, mala leche”, amb un col·loqui posterior amb 

la directora, Mabel Lozano, qui exposa que “una de 
les formes més perverses de violència de gènere és 
la tracta, l’explotació sexual, la prostitució”.

El 18 de novembre en el centre Matilde Salvador va 
tindre lloc el Fòrum de Dones en el qual es va rea-
litzar una revisió del Pla d’Igualtat Municipal, i del 
treball d’estos 4 anys. Posteriorment mitjançant 
dos grups de treball, un amb associacions de do-
nes (Femení Plural i Mestresses de casa Tyrius) i 
un altre amb gent jove, es van recollir alguns temes 
d’interés i preocupacions per a tindre en compte 
en el pròxim Pla d’Igualtat.

El dimecres 25N, amb motiu del Dia Internacional 
de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, 
es va realitzar la lectura del manifest a les portes 
de l’ajuntament.
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Homenatge a les persones majors d’Aldaia
L’Ajuntament d’Aldaia ha volgut retre un emotiu 
homenatge a la gent gran del nostre poble en 
forma de mural de grans dimensions. 

Esta creació, encarregada a l’artista Xolaca, mos-
tra les tendres mirades de dos persones majors 
plasmades ja per sempre al carrer Saleta, ubicat 
al barri de La Brillantina.

‘Lluitem contra l’oblit’, incorpora uns versos 
de Francesc Rodrigo: “Sou les arrels de l’arbre 
de la memòria, el fil de llum que travessa la vida 
i teixeix el vestit del temps per lluitar contra 
l’oblit, caminarem sempre de la vostra mà càli-
da i protectora”. 

Des de l’ajuntament es vol agrair, una vegada 
més, als veïns que han cedit el mur per a plas-

mar esta mostra d’estima del poble d’Aldaia a les 
persones majors, i especialment en estos temps 
tan complicats.

L’art creix als carrers d’Aldaia

La Ruta Urbana Artística d’Aldaia ja compta amb 
una vintena d’obres entre escultures, interven-
cions i grafittis. En este cas, com a commemoració 
del 10é aniversari de la Escoleta Municipal ‘Llavo-
reta’, Miguel Ángel Sena, membre del Grup de les 
Arts d’Aldaia, ha realitzat un intervenció artística 
en este centre educatiu que fa referència a dife-
rents llocs i monuments icònics de la localitat. 

La Piscina Lúdica també llueix nova pell gràcies 
a Guillem Romero i Andrea Navarro a través d’un 
disseny «fresc i estiuenc». Per part seua, el carrer 
Hernán Cortés una nova intervenció que ha sus-
citat un gran interés entre els veïns de la zona, 
una al·legoria adaptada als nostres temps de «La 
Creació d’Adán» de Miguel Ángel a càrrec de Lola 
Sempere i Vinz Freel Fee. 

El carrer València és l’escenari de l’última obra in-
corporada a esta ruta sota el lema «Submergeix-te 
en la lectura» i que serveix al seu torn com a ho-
menatge al poeta valencià Vicent Andrés Estellés, 
una obra a càrrec de Olga Esteban i Val Gemelli.

Aldaia oferix un passeig singular que convida a 
descobrir l’art i la seua evolució a la nostra localitat.

ARTÍSTICA
RUTA URBANA

COVID
AGENTES

Aldaia pone en marcha 
los ‘Agentes Covid’ en los 
centros escolares

Con el inicio de curso, el Ayuntamiento de Aldaia 
creó un grupo de trabajo, los denominados ‘Agen-
tes COVID’, para reforzar la información y sensi-
bilización sobre medidas de seguridad, higiene y 
distancia personal durante los horarios de entrada 
y salida de los centros escolares de Aldaia.

Así, las personas que forman parte del equipo que 
vela por el cumplimiento de las medidas de seguri-
dad a las puertas de los colegios de la localidad, ex-
pusieron en una reunión, y tras unos días de prue-
ba, cómo se desarrolló la vuelta a las clases y el nivel 
de ejecución de los distintos protocolos anti-covid.

El alcalde Guillermo Luján, acompañado por las 
ediles de Seguridad Ciudadana, Empar Folgado, 
y Educación, Marta Romeu, conocieron de pri-
mera mano la eficacia de este servicio, así como 
las indicaciones y las sugerencias de los Agentes. 
“Creemos que el equipo de ‘Agentes Covid’ que 
hemos puesto en marcha está realizando una ta-

rea muy útil en la actual coyuntura marcada por 
el COVID-19”, explica el alcalde.

“Las autoridades  
municipales conocieron  

de primera mano la eficacia 
de este servicio”

Con la llegada del nuevo año, el consistorio ha 
decidido mantener este servicio qua ha contado 
con una buena acogida entre los centros escola-
res y padres, madres y familias del alumnado de 
Aldaia. Desde el área de Educación se percibió la 
necesidad de regular el protocolo de entradas y 
salidas de centros escolares en unos momentos 
en los que a causa de la COVID la distancia de se-
guridad y las medidas sanitarias son un elemento 
clave para evitar la propagación del virus en en-
tornos familiares.
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RECOLLIDA DE TRASTOS
Tots els dimecres per la nit

Avisa al telèfon  96 150 15 00
de 9:00 a 14:00

Aldaia homenatja el ‘seté art’ i especialment 
la figura del gran actor internacional Jorge 
Mistral, nascut a la localitat l’any 1920. L’acte 
d’inauguració de la gran exposició, celebrat amb 
totes les mesures de seguretat, va obrir les por-
tes de la sala d’Art Plaça Major, del nou Gent Jove 
(Antic Ajuntament), amb objectes i documents 
històrics. Prop d’un centenar de peces úniques 
i autèntiques repassen la vida i trajectòria del 
gran actor de cinema Jorge Mistral.

VIVA
CULTURA

Art i història al MUPA 

El Museu del palmito ha acollit, a més, 
l’exposició “Aldaia i les muralles de València”. 
El tramvia va tindre una importància vital 
per a la indústria palmitera d’Aldaia, i traves-
sava la ciutat de València amb muralles àrabs 
i cristianes, dels segles XI i XIV.

Una exposició única de l’actor aldaier Jorge Mistral

Cant de la Carxofa 
d’Aldaia, a càrrec de  
Fernando Taberner i  
Saray García, i mascletà  
virtual amb Paco Sanchis
El Cant de la Carxofa és una de les icones culturals 
més representatives del nostre poble. Els aldaiers 
Fernando Taberner (piano) i Saray García (sopra-
no) van versionar este símbol de la localitat com 
a homenatge als aldaiers i aldaieres i a la nostra 
Cultura en un any tan complicat com 2020. 

A més, i per altra banda, la pólvora representa altre 
gran pilar de la nostra identitat. La gran mascletà de 
les Festes Majors ha arribat a ser especialment espe-
rada any rere any a Aldaia. Per tal d’oferir un espec-
tacle diferente, el percusionista Paco Sanchis va pre-
parar una peça exclusiva amb una mascletà musical.

D’esta manera, i amb tot el respecte i professionali-
tat, es va treballar per primera vegada en una versió 
única del Cant de la Carxofa i una mascletà musical 
virtual. Dos peces que van estar gravades al TAMA, 
en el mes de juliol, per a ser publicades en uns dies 
tan especials per a Aldaia com són el 5 i 6 d’agost. 
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PARLEM AMB...
Francis López
Analitzem l’adaptació i evolució de la Cultu-
ra a Aldaia en un 2020 molt complicat amb 
Francisca López, tècnica de Cultura i direc-
tora del TAMA, responsable de l’àrea i distin-
gida pel Govern valencià.

P: Quin balanç podem fer culturalment de l’any 
que hem tancat?
R: Esta pregunta és de les més difícils que m’han 
fet mai, perquè el 2020 ha estat un any complicat. 
De sobte, aparegué un mes de març amb compli-
cacions i a partir del 14 la nostra vida va canviar. 
Es tinguérem que adaptar, que reinventar, però tot 
i això, ha estat positiu perquè a les persones ens 
han demostrat que som capaços d’adaptar-nos i 
seguir aprenent. Aleshores, Aldaia és un exemple.

P: Durant eixa quarantena tan dura que vam 
viure es va fer de tot des de casa. La reinvenció 
va ser la clau, no?
R: Sí, des del primer moment diguérem: “hem de fer 
alguna cosa!”. Aldaia és un poble afortunat en eixe sen-
tit perquè tenim un entramat d’associacions sociocul-
turals molt important i crearem un grup, que es diu 
“Cultura Viva Aldaia”. I cada dia, cada entitat cultural 
penjava un vídeo, unes imatges i donava un missatge. 
Durant els 64 dies del confinament, no hi hagué un 

sol dia que deixarem de compartir una activitat: un 
quadre, un pasdoble de la unió musical, una albada...
tot allò que les associacions culturals del nostre po-
ble podien oferir, l’oferiren. I això la veritat és que crea 
unes sinergies que a dia de hui es mantenen.

P: Així va arribar la desescalada. Com es reprèn 
el contacte amb el públic?
R: Durant el confinament el nostre cap bullia en idees 
pensant què podia fer-se quant ens tornaren a deixar 
eixir a la vida ciutadana. Aldaia es ficà molt promp-
te en marxa. En juny començarem a ocupar els ca-
rrers del poble amb el programa cultural “Caminem 
junts” i varen ser més d’una vintena d’activitats les 
que durant els mesos de juny i juliol ferem pels dife-
rents racons d’Aldaia. L’objectiu era que tot el poble 
estiguera esguitat de cultura, que tot el poble d’una 
manera o altra tinguera una activitat cultural per a 
passar-ho, des del balcons, en distància... i així vam 
veure a xiquets i majors somrient i era una sensa-
ció molt especial. Era un sentiment de dir “la Cultura 
ens fa lliures però també ens fa feliços”. 

P:  Amb la tardor, nous repunts, però reprogra-
mant es van obrir teatres, sales...
R: La fase de la reapertura dels espais culturals 
es va fer des d’un criteri d’absoluta seguretat, 
perquè la responsabilitat del servei de Cultura i 
de l’ajuntament és immensa. Haguérem d’estar 
treballant i ho començarem a pensar durant el 
confinament, amb els protocols de seguretat. 
La primera experiència fou la classe de música 
i el Museu del Palmito. La Casa de la Música és 
un nucli fonamental en Aldaia, és un exemple a 
seguir. Les entitats musicals que estan en ella 

s’implicaren des del primer moment, es feia el re-
corregut de l’edifici varies vegades, fent simula-
cres, i la veritat és que en la senyalització externa 
i interna de l’edifici i amb la col·laboració i bona 
voluntat de tots s’ha articulat un sistema que per-
met que l’accés de persones als edificis culturals 
siga segur. Accedeixes, dones el teu nom, quedes 
registrat en un llistat amb el teu telèfon, t’agafem 
la temperatura i higienitzem les mans… Eixe fou 
el risc més important. 

P: Hem de donar-te l’enhorabona perquè han 
arribat els fruits en forma de reconeixement, i 
és que la Generalitat Valenciana va premiar eixa 
tasca cultural a través de la teua persona. Com 
vas viure eixe moment?
R: Va ser el dia 9 d’octubre, per a nosaltres és el 
nostre dia, el dia del poble valencià. La Genera-
litat Valenciana atorga tots els anys unes distin-
cions a diferents persones i entitats que consi-
deren i enguany les distincions han tingut una 
particular exquisida perquè s’ha distingit a tots 
els sectors que, en un moment determinat al llarg 
de la pandèmia, es consideren ‘bé essencial’. Clar, 
sempre pensem en la sanitat, la policia, neteja, 
serveis socials…però en la Cultura ningú mai ho 
havia pensat. I enguany es va pensar que la cultu-
ra devia ser reconeguda, pel paper que ha tingut 
durant el confinament. 
I ha sigut un honor, a nivell personal, poder rebre 
eixa distinció en nom de tot el sector professio-
nal valencià de les arts escèniques i en particu-
lar per la meua tasca amb la Cultura  en Aldaia. 
He crescut professionalment en Aldaia, ací és on 
he forjat la meua carrera. Esta distinció porta el 

nom de Francis Lopez, porta el nom de la sec-
ció de Cultura però esta distinció és també per a 
l’ajuntament d’Aldaia.

P: Per a tot açò és vital una aposta decidida però 
especialment un equip humà darrere, no?
R: És fonamental, indubtablement. Primer, que no 
totes les polítiques aposten per la mateixa manera 
de fer Cultura, però efectivament és fonamental que 
l’equip humà de persones i professionals que són 
els que verdaderament posen en marxa els plans. 
Des de l’auxiliar administrativa, la gestora, el que fa 
correccions, el tècnic de l’escenari, la persona que 
te ven les entrades en taquilla… és un conglomerat 
de professionals que treballen i es deixen la pell dia 
a dia per portar a terme totes les activitats. I que 
ja començaren a treballar en el confinament i els 
resultats són també per ells i elles.  

P: I va arribar el Nadal, i rebent ajudes de fet per 
a impulsar la nostra Cultura...
R: Sí, el cicle Bonic de Nadal no podia faltar-nos, 
són 16 anys de teatre per a tota la família. I el 
vam poder celebrar, amb totes les mesures. I per 
altra banda, les ajudes són molt importants, en 
este cas l’Institut Valencià de Cultura, ha ampliat 
el crèdit d’ajudes habituals i en concret Aldaia ha 
rebut vora 8.000 euros més per a acabar l’any. En 
estos temps especialment és una gran notícia. 
Hi ha que gaudir de la Cultura, de les oportunitats, 
perquè passen una vegada en la vida. Estem com-
plint al 100% els protocols, així que gaudim de la 
Cultura, perquè és segura i està feta, pensada, crea-
da, impulsada per a que la ciutadania disfrute d’ella. 
Continuem creixent en convivència i felicitat.



2524

Aldaia consigue más de 
un millón de euros de 
fondos europeos para el 
cambio de 5.500 farolas

365 dies de neteja a la 
via pública

ALUMBRADO

El Ayuntamiento de Aldaia ha conseguido una 
ayuda de 1.107.987 euros de fondos europeos, 
a través del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), para financiar el 
proyecto municipal de renovación del alumbra-
do público exterior.

Con la renovación del alumbrado en más de 5.500 
farolas se conseguirá una iluminación mucho 
más eficiente, que permitirá un ahorro energé-
tico de más del 67% del gasto.

El alcalde, Guillermo Luján, acompañado por la 
concejala de Urbanismo, Mónica Trujillo, y la di-
putada de Inclusión Social, Empar Folgado, reci-
bió la visita del coordinador de ‘Pont a Europa’, el 
nuevo Servicio de Orientación en Proyectos Eu-
ropeos de la FVMP y la Generalitat, Gonzalo Al-
bir. Luján explica que “estamos contentos porque 
desde las instituciones europeas han valorado po-
sitivamente nuestro proyecto. Pero no nos con-
formamos con esto y aspiramos a competir para 
traer a nuestro pueblo todas las subvenciones 
que sean posibles”. 

Así, el alcalde compartió con Albir las principales 

líneas del proyecto EAC 2030, una iniciativa que 
englobará todas las acciones en materia de me-
dio ambiente y lucha por el cambio climático que 
se lleven a cabo en el municipio desde ahora.

DIÀRIA
DESINFECCIÓ

Aldaia conseguirá una  
iluminación mucho más 
eficiente, que permitirá  

un ahorro energético  
de más del 67%.

El pasado mes de diciembre comenzaron los tra-
bajos de sustitución de las antiguas luminarias 
por las nuevas bombillas. Este proyecto consta 
de cuatro fases: en primer lugar, y durante el 
mes de diciembre, la revisión y reparación de 
los cuadros de luces dañados en todo el munici-
pio. En segundo lugar, se renovaron los tramos 
de cableado que quedaron afectados por el paso 
del tiempo o las inclemencias meteorológicas. 
El tercer paso, a finales de 2020 los operarios 
iniciaron la sustitución de las antiguas lumina-
rias de vapor de sodio por las nuevas bombillas 
led, en las farolas altas. Y en última instancia,  se 
procederá a la renovación de todas las farolas 
clásicas en el interior del casco urbano.
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COMERÇ
EL NOSTRE

La Asociación de Comerciantes de Aldaia 
(ACODA) ha lanzado una serie de campañas 
y plataformas especiales para fomentar el co-
mercio local y mejorar las compras de forma 
segura

Durante dos semanas, en el mes de noviembre, 
el comercio local de Aldaia incentivó las compras 
con novedades presentadas en una campaña es-
pecial: la Color Weeks.

Desde la asociación quisieron dar una vuelta al 
Black Friday, dada la situación actual, y enfocar la 
campaña con optimismo e ilusión llamándola Co-

Color Weeks, Marketplace 
y ‘Me lo pido’, por el co-
mercio de Aldaia

lor Weeks, y de hecho ampliándola notablemente 
hasta dos semanas.

Actualmente forman parte de ACODA unos 120 
comercios que participan en las campañas acti-
vamente y tienen expuestos 135 productos en la 
venta online. 

Y es que, ACODA, AVEMA y el ayuntamiento de 
Aldaia, junto a MRW, lanzaron su Marketplace 
para hacer las compras por internet en COM-
PRALDAIA.COM, con casi 5000 inscritos y una 
media de 13.000 visitas al mes. El lanzamiento se 
realizó junto al sorteo de 80 tarjetas de 300 euros 
cada una. 

Los comerciantes asociados de Aldaia además pu-
sieron en marcha “Me lo pido”, una iniciativa a tra-
vés de la cual se premió a 50 personas con el rega-
lo de los 3 productos que eligieron previamente en 
el catálogo y en cada comercio asociado.    

La campaña de participación Decidim Junts consulta 
la opinión de Aldaia

En este caso la consulta online se centró en 
torno a las medidas sanitarias instauradas por 
la pandemia de la COVID-19 en Aldaia y su 
evolución, y se pudo responder a través de la 
web municipal

El área de Participación Ciudadana del Ayunta-
miento de Aldaia lanzó una nueva consulta onli-
ne de las que periódicamente realiza dentro de la 
campaña Decidim Junts para testar la opinión de 
la ciudadanía en temas de actualidad.

Durante un mes, la consulta pudo realizarse en-
trando a través de un acceso directo en la web 
municipal (www.aldaia.es) y testó la opinión de 
los vecinos y vecinas que quisieron responder 
anónimamente a las cuestiones planteadas.

Las medidas adoptadas frente a la pandemia 
del coronavirus centraron en este caso el 
cuestionario. El objetivo es “conocer de ma-
nera periódica y cercana, la opinión de los ve-
cinos y vecinas de Aldaia en cuanto a temas 
de actualidad que nos preocupan, para ayudar 
a tomar las medidas más adecuadas en esta 

difícil situación que estamos viviendo”, según 
declara la concejala del área de Participación 
Ciudadana, Laura Delgado.

Así, esta es la segunda de las consultas perió-
dicas planteadas, de un modo rápido y senci-
llo, para fomentar una comunicación con la 
ciudadanía. En el anterior cuestionario, par-
ticiparon más de 2.000 personas durante un 
estado de alarma nunca visto y la idea es man-
tener esta dinámica.
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L’ESPORT
ALDAIA AMB

4

3

2

1

1. Les aldaieres triomfen en el I Trofeu Autonòmic 
de Rollart: Carla Navarrete Cebrián i Julia Gil Taber-
ner, es varen fer amb el pòdium en la modalitat de 
Solo en les categories d’infantil i aleví respectiva-
ment. Les aldaieres deixaren clar el seu talent al I 
Trofeu Autonómic de Rollart celebrat a Alberic.

2. Sergio Torres campió d’Europa al IFBB 2020 
de Fisioculturisme: L’aldaier va aconseguir l’or en 
la categoria Màster Mens Classic Bodybuilding 4.

3. Aldaia arrasa als Jocs Esportius de València: 
Juan Verdejo, del Club d’escacs Aldaia Educart 
que quedar subcampió en la final dels Jocs Es-
portius d’Escacs de València.

4. El Club de Frontenis Atlètic Aldaia compta 
amb representació femenina en la CAFF: Per 
primera vegada, el Club de Frontenis Atlètic Al-
daia compta amb una bona representació fe-
menina en la lliga federada (CAFF).

5. Club de Patinatge al Campionat Autonòmic 
en 3a. Categoria: Les xiques del Club de Patinatje 
varen participar al Campionat Autonòmic en 3a 
Categoria a Alcoy. Esta va ser la seua classificació 
en Dansa Lliure: Tercera posició per a Sara Bas-
cuña Gil; Cinquena posició per a Laura Amador 
Cuervo; Sisena posició Sara Molina Andrades.

6. Campiones en Ginàstica Rítmica: Elena Ro-
dríguez i Nerea Márquez del Club de Gimnàs-
tica Rítmica d’Aldaia es proclamen campiones 
provincials i subcampiones autonòmiques en la 
categoria benjamí.

7. Esportistes d’Aldaia alcen la veu contra la 
violència de gènere el 25N: Representants dels 
clubs d’Aldaia s’uneixen en un vídeo per a ex-
pressar el seu desacord amb la violencia de gè-
nere. Amb consignes com “Sigues l’exemple del 
canvi” o “Contra la violència de gènere, rebel·la’t” 
animen a la societat a lluitar per l’eliminació de 
la violència contra les dones.

8. CDNA imparable mirant al Campionat 
d’Espnya: Els i les esportistes del Club de Nata-
ció Aldaia demostren un nivell molt alt de cara 
al campionat d’Espanya. Destaquen els resultats 
d’Aldaia Màsters Natació i Nuria Payola:
Màsters: Rècord d’Espanya +170 de 4x25 arrastre de 
maniquí, rebaixant el seu propi rècord en 4 segons.
Núria Payola: Rècord d’Espanya en 200 super-
socorrista amb un temps de 2,26,06; Rècord 
d’Espanya en 200 obstacles amb un temps de 
2,11,19; Rècord d’Espanya en 100 combinada 
amb un temps de 2,12,37.

9. Arranca Aldaia Parla d’esports: El passat 9 de des-
embre arrencava un cercle de xarrades virtuals amb 
“L’esport, una oportunitat: Esport inclusiu, adaptat 
i paralímpic”, amb els testimonis de Eva Coronado, 
esportista paralímpica aldaiera; Juan Abad Bellon, 
fisioterapeuta de la fundació Acypsa i Pol Carles Bas-
cuña, encarregat de l’àrea de desenvolupament de 
motricitat i preparació física de la Fundació del Lle-
vant EDI. Esta primera jornada va ser el tret d’eixida 
d’un cicle de ponències que tenen com a finalitat 
abordar l’esport des de tots els punts de vista. Per la 
seguretat de tots i totes, Aldaia Parla d’Esport se ce-
lebra de manera virtual, en directe i es podran vore 
en línia una vegada acabe la ponència.

10. El club d’Escacs d’Aldaia Educart al mun-
dial Escolar sub 16: Enhorabona per la victoria 
per 7 a 0 del Aldaia Educart front al American 
School of Santo Domingo en la segona jornada 
del mundial escolar sub-16. Esta victòria situa al 
club, amb 6 punts, colíders del seu grup.
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1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 5 de 26 de maig de 2020
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
2. Sol·licitar la Declaració del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia com 
a Bé de Rellevància Local de caràcter immaterial a la Direcció General de Cultura i Patrimoni de 
la Generalitat Valenciana.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
3. MC 18/2020 suplement de crèdit i transferència de crèdit despeses emergència COVID-19.
----- · Esmena grup socialista: A favor: PSOE. Abstencions: Compromís, Ciutadans i PP. En Contra: Cap.
----- · Moció: A favor: PSOE. Abstencions: Compromís, Ciutadans i PP. En Contra: Cap.
4. Proposada creació, composició, funcionament de la Comissió d’estudi, i investigació.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
5. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2020.
----- · A favor: PSOE. Abstencions: Ciutadans. En Contra: Compromís i PP.
6. Operació de tresoreria 2020.
----- · A favor: PSOE. Abstencions: Compromís Ciutadans, PP. En Contra: Cap.
7. Aprovació Pla d’igualtat intern i protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual i a 
l’assetjament per raó de sexe
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
8. Creació Comissió de Seguiment i aprovació Reglament de funcionament del Pla d’Igualtat.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
9. Moció grups Popular, Ciutadans i Compromís per a habilitar part d’agost per a la continuïtat 
de l’activitat política.
----- · Esmena grup socialista aprovada: A favor: PSOE. Abstencions: Cap. En Contra: Compromís, 
Ciutadans, PP.
----- · Moció aprovada: A favor: PSOE. Abstencions: Cap. En Contra: Compromís, Ciutadans, PP.
10. Despatx extraordinari.
10.1 (14). Moció de tots els grups municipals sobre: 28 de juny Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
11. Dació de comptes de resolucions d’Alcaldia des de núm. 1416 a 1749 de 2020.
12. Precs i Preguntes.

1. Exposició i fonaments pels quals se sol·licita el present ple.
2. Informació detallada dels pressupostos de la mancomunitat per a l’exercici 2020.
3. Plans de millora i actuació per l’exercici 2020.
4. Instar el Sr. alcalde per a que proporcione a l’oposició un mecanisme de seguiment i control 
de la gestió de la Mancomunitat. 
5. Dació compte de la neteja viària, baldeig de carrers i desinfecció. 
6. Dació compte de l’estat de contenidors de fem.
7. Dació compte de l’estat del mobiliari urbà, parcs, jardins i instal·lacions.
8. Dació compte de l’estat de l’enllumenat públic. Actuacions previstes. 
9. Dació compte actuacions de prevenció i seguiment de la salut pública relativa a la COVID-19. 
10. Dació compte de la situació i estat de la Llar de Jubilats. 
11. Dació compte de les actuacions previstes per a la millora del trànsit rodat. 
12. Dació compte de la situació del servici de pediatria de l’ambulatori del Barri del Crist. 
13. Dació compte de l’inventari de la Mancomunitat.

1. Aprovació de l’acta de la sessió 6 de 30 de juny de 2020
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
2. Pla Econòmic Financer 2020-2021.
----- · A favor: PSOE. Abstencions: Ciutadans i Compromís. En contra: PP.
3. 9/2017-SUBVENURB. Aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) per a 
la ciutat d’Aldaia.

1. Adhesió al fons d’impuls econòmic.
----- · A favor: PSOE. Abstencions: PP, Ciutadans i Compromís. En contra: Cap. 
2. Proposta d’acord MC 26/2020 Suplement de Crèdit.
----- · A favor: PSOE. Abstencions: PP, Ciutadans i Compromís. En contra: Cap.

1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 8 de 28 de juliol.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
2. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 9 de 10 de setembre.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
3. Proposta de designació de jutgessa de Pau titular.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
4. Determinació de les dos festivitats locals del Municipi d’Aldaia, amb caràcter retribuït no 
recuperable, per al 2021.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
5. Dació compte execució trimestral (2T 2020) OVEELL.
6. Reconeixement extrajudicial de crèdits 04/2020.
----- · A favor: PSOE. Abstencions: Ciutadans. En contra: PP i Compromís. 
7. 9/2018-SUBVENURB. Sol·licitud de reajustament anualitats 2020-2021 per a finançar les obres 
de construcció/ampliació de l’IES Salvador Gadea (Pla Edificant).
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
8. 2020/MA/1. Donar comptes informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria me-
diambiental portades a terme als ajuntaments de més de 10.000 habitants.
9. Moció presentada grup Compromís de propostes de millores i intervencions en la línia C-3 de 
rodalia de València.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
10. Moció Ciutadans “reclamen mesures de garantia per a la seguretat i convivència ciutadana 
davant l’ocupació il·legal de vivendes d’Aldaia”.
----- · Retirada de l’ordre del dia.
11. Despatx extraordinari.
11.1(17). Punt d’Urgència: Moció presentada pel grup Popular sobre instal·lació de sistemes 
d’energia fotovoltaica i possibles bonificacions.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
11.2(15). Punt d’Urgència: Modificació Annex de Subvencions Pressupost 2020.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
11.3 (16). Punt d’Urgència: Declaració institucional “Per poder viure i deixar viure, defensant el 
dret a l’accés a un habitatge i el dret a la propietat privada”.
----- · A favor: PSOE, PP, Compromís. Abstencions: Ciutadans. En contra: Cap.
12. Dació compte sentències recaigudes i resolucions d’Alcaldia des de núm. 2013 a 2459 de 2020.
13. Precs i Preguntes.

Ple municipal ordinari de 30 de juny de 2020

Ple municipal extraordinari de 17 de juliol de 2020

Ple municipal ordinari de 28 de juliol de 2020 

Ple municipal extraordinari de 10 de setembre de 2020 

Ple municipal ordinari de 29 de setembre de 2020 

----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
4. Dació compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2020/1869 sobre designació de membres en la 
Comissió d’Estudi i Investigació.
5. Sol·licitud de compatibilitat de Francesc Martínez Sanchis.
----- · A favor: PSOE, PP, Ciutadans. Abstencions: Compromís. En contra: Cap. 
6. MC 21/2020 Suplement de Crèdit Finançat amb Baixa.
----- · A favor: PSOE. Abstencions: PP. En contra: Ciutadans i Compromís. 
7. Moció Ciutadans “reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana 
front a l’ocupació il·legal de vivendes d’Aldaia”.
----- · Es retira per al pròxim ple.
8. Despatx extraordinari.
9. Dació compte resolucions d’Alcaldia des de núm. 1750 a 2012 de 2020.
10. Precs i Preguntes.
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1. Informació accés íntegre a l’Expedient Electrònic Digitalitzat del Concurs per a selecció de ge-
rent d’Aldaia Pròxima (Accés Firmadoc), sense restricció d’informació alguna sobre l’expedient.
2. Informació amb accés íntegre a l’Expedient Electrònic Digitalitzat (Accés Firmadoc), del Re-
gistre d’Entrada de l’Ajuntament, on consten les instàncies i documentació aportades per tots 
els aspirants al Concurs de selecció de gerent d’Aldaia Pròxima.
3. Compareixença del responsable del Servici de Registre d’Entrada de l’Ajuntament per a infor-
mar sobre la presentació de sol·licituds i tràmits.
4. Compareixença dels funcionaris i personal laboral intervinents en l’Expedient Electrònic 
Digitalitzat del Concurs per a selecció de gerent d’Aldaia Pròxima per informar sobre la ges-
tió de l’expedient.
5. Compareixença de les persones que formaren el Tribunal de Selecció per a informar sobre la 
presentació de sol·licituds, documentació i tràmits següents.
6. Se sol·licita Informe o Certificació de la secretaria de l’Ajuntament, donant fe de la documen-
tació de mèrits que s’acompanyaren a sol·licitud per D. Jaime Castillo Cervera.
7. Se sol·licita l’emissió d’Informe per la secretaria de l’Ajuntament sobre el dret d’accés a la 
informació de l’Expedient Electrònic Digitalitzat del Concurs per a selecció de gerent d’Aldaia 
Pròxima (Accés Firmadoc) pels regidors sol·licitants sense restricció d’informació.

1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 12 de 27 d’octubre de 2020.
----- · A favor: PSOE, PP, Ciutadans. Abstencions: Compromís. En contra: Cap.
2. Dació de comptes de l’execució trimestral OVEELL (3T)
3. MC 31/2020 Suplement de Crèdit Finançat amb baixes: Inversions PI DIVAL 2020-2021
----- · A favor: PSOE i Compromís. Abstencions: PP i Ciutadans. En contra: Cap.
4. MC 37/2020 crèdit extraordinari finançat amb baixes: canvi de finançament renovació enllu-
menat públic exterior.
----- · A favor: PSOE i Compromís. Abstencions: PP i Ciutadans. En Contra: Cap.
5. Moció Ciutadans sobre estudi i modificació de l’entrada del Barri del Crist des de la CV-408 en 
intersecció amb el carrer Solidaritat, i millora per a vianants i ciclistes entre Quart de Poblet i el 
Barri del Crist.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
6. Moció del Grup Municipal Socialista d’Aldaia per a instar a la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer a l’actuació urgent i permanent en àmbits de la seua competència.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
7. Moció conjunta amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Vio-
lència sobre les dones.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
8. Despatx extraordinari.
8.1 (12). Punt d’Urgència: Modificació de Crèdits núm. 39/2020 Suplement de Crèdit, despeses i 
inversió en centres educatius finançat amb RTGG.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
8.2 (14). Punt d’Urgència: Modificació de la Ordenança fiscal de la taxa per ocupació de la vía pú-
blica amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
8.3 (13). Punt d’Urgència: Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de Taxa per ocupació via 
pública amb barraques, casetes de venda, espectacles i altres.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
9. Dació de comptes resolucions d’Alcaldia des de núm. 2692 a 2949 de 2020.
10. Precs i Preguntes.

1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 12 de 23 de novembre de 2020.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
2. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 13 de 24 de novembre de 2020.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
3. Aprovació adaptació dels estatuts de la mercantil Aldaia Pròxima SAU.
----- · A favor: PSOE i Compromís. Abstencions: Ciutadans. En Contra: PP.
4. Modificació i aprovació RPT 2020.
----- · A favor: PSOE i Compromís. Abstencions: Ciutadans. En Contra: PP.
5. Revisió d’ofici. Reduccions de jornada d’una hora diària sense minva proporcional de retribu-
cions.
----- · A Favor: PSOE. Abstencions: PP, Ciutadans i Compromís. En Contra: Cap.
6. Aprovació de les conclusions aprovades el 4/12/2020 per la Comissió d’Investigació, expe-
dients administratius i judicials (Génesis Especialidades Farmacéuticas y Biotecnología SA).
----- · A favor: PSOE. Abstencions: Ciutadans. En Contra: PP i Compromís.
7. Moció de Ciutadans de supervisió de la gestió de la Mancomunitat del Barri del Crist.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
8. Moció Compromís sobre alternativa integral al projecte de connexió V-30 i l’A-3.
Esmena grup socialista: A favor: PSOE, Ciutadans i Compromís Abstencions: PP. En Contra: Cap.
Moció: A favor: Compromís. Abstencions: PSOE, Ciutadans i PP. En Contra: Cap.
9. Dació de comptes resolucions Alcaldia núm. 2950 a 3253 de 2020. 
10. Precs i preguntes.

Ple municipal extraordinari de 23 de novembre de 2020  

Ple municipal ordinari de 24 de novembre de 2020  

Ple municipal ordinari de 22 de desembre de 2020  

1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 10 de 29 de setembre de 2020
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
2. Aprovació del Compte General de l’exercici 2019.
----- · A Favor: PSOE. Abstencions: Ciutadans i Compromís. En contra: PP.
3. Aprovació Pressupost General 2021.
----- · A favor: PSOE. Abstencions: Cap. En contra: PP, Ciutadans i Compromís.
4. MC 34/2020 Suplement de crèdit finançat amb RTGG. Servicis generals.
----- · A favor: PSOE. Abstencions: Ciutadans i Compromís. En contra: PP.
5. Proposta dació de compte al plenari dels informes de control financer de l’exercici 2019.
----- · El Plenari queda assabentat. 
6. Declaració de lesivitat. Reduccions de jornada d’una hora diària sense minva proporcional 
de retribucions.
----- · A favor: PSOE. Abstencions: PP, Ciutadans i Compromís. En contra: Cap.
7. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
----- · A favor: PSOE, Compromís. Abstencions: Cap. En contra: PP i Ciutadans.
8. Modificació ordenança fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
----- · A favor: PSOE i Compromís. Abstencions: Cap. En contra: PP i Ciutadans.
9. Modificació Ordenança reguladora Taxes per Concurrència a les proves selectives per a 
ingrés de Personal.
----- · A favor: PSOE, Ciutadans i Compromís. Abstencions: PP. En contra: Cap.
10. Millora geomètrica de línies límit entre municipis – Institut Cartogràfic Valencià.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
11. Pròrroga del Pla Municipal de Drogodependències.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
12. Moció per al reconeixement a la societat civil d’Aldaia pel comportament en la crisi COVID-19.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
13.1 (17). Punt d’Urgència: Modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021. Modificació 
ajuda de cooperació internacional del règim de concessió 2020.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
13.2 (18). Punt d’Urgència: Moció conjunta sobre Ordenança de vehicles i regulació circulació 
bicicletes i patinets elèctrics.
----- · A favor: PSOE, Compromís, Ciutadans i PP. Abstencions: Cap. En Contra: Cap.
14. Dació de sentències recaigudes i comptes de resolucions d’Alcaldia des de núm. 2654 a 
2691 de 2020.
15. Precs i Preguntes.

Ple municipal ordinari de 27 d’octubre de 2020 
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Nuevo año: nuevas esperanzas.
Prácticamente hace casi un año, se publicaba el último 
BIM  que editó el Ayuntamiento de Aldaia. Si nos ponemos 
a pensar en todos los acontecimientos que han ocurrido 
desde aquel lejano febrero del año pasado, da auténtico 
vértigo reflexionar en lo que nos ha pasado a todos. 

Me imagino, a los vecinos y vecinas de Aldaia, tenien-
do entre sus manos el último BIM, leyendo entrete-
nidamente sus contenidos, sin imaginar lo que iba a 
pasar unos pocos días después.

El maldito Covid-19 lo ha cambiado todo. Nuestra 
Agrupación Municipal tampoco ha podido escapar de 
sus efectos. No podemos tener reuniones en nuestra 
sede local y esto conlleva no estar en contacto con los 
afiliados y simpatizantes que tanto nos han ayudado 
en estos seis años de vida de nuestro partido naranja.

Sin embargo, Ciudadanos Aldaia no ha tenido un respi-
ro desde que empezó la legislatura. Nos sentimos satis-
fechos por el trabajo que estamos realizando en estos 
años, porque creemos que estamos aportando ideas y 
“NUEVA POLÍTICA”, aún así somos INCONFORMISTAS.

Toda esa actividad política, que a través de mociones y 
escritos presentamos en los plenos, en muchos casos 
da sus frutos. Prueba de ello, es que se cumplió una 
demanda que perseguía nuestro partido desde hace 
mucho tiempo, y ya desde el 1 de enero de este año, 
Aldaia podrá disponer de farmacia de guardia propia.
 
Nuestra Agrupación siempre va a estar del lado de los al-
daieros y aldaieras. Nuestra pretensión es estar cerca de 
ellos y más en estos momentos de tanta incertidumbre. 
Hemos hecho propuestas al equipo de gobierno socialis-
ta desde que empezó esta pandemia. Hay que redoblar 
esfuerzos desde la administración local en ayudar a los 
autónomos y pequeños empresarios del municipio, por-
que son la clave en la vida económica de nuestro pueblo.

Nuestro partido siempre va a estar apoyando el comercio 
local, y sabemos que la hostelería lo está pasando verda-
deramente mal, y por eso creemos que es necesario una 
serie de medidas que puedan de verdad, salvar a los co-
merciantes de una dificilísima coyuntura económica, por 
eso reclamamos una línea de ayudas directas al sector.

Por último, queremos hacer una reflexión. Nuestras 
personas mayores nos lo han dado todo, y es por ello, 
que como sociedad le debemos nuestra atención y so-
lidaridad. La única manera de cuidarlos, es que no se 
contagien. POR FAVOR, a todos los vecinos y vecinas 
de Aldaia, ¡MUCHA PRECAUCIÓN! Entre todos, con 
sentido ciudadano, saldremos de esta. ¡FELIZ 2021!

CUIDEM-NOS, ELS UNS ALS ALTRES
Les següents línies que llegiran haurien de parlar de la 
negligent gestió duta a terme per l’equip de govern en 
la comissió d’investigació sobre la sentència que ens 
obliga als aldaiers a pagar més d’ 1.500.000 d’euros. O 
tal volta contar-vos la inacceptable decisió del PSOE de 
fer un «copia i pega» dels pressupostos anteriors. Tam-
bé podríem dedicar-li aquest espai a esmentar les ino-
perants mesures d’ajuda als nostres autònoms i comer-
ços, les quals no han tingut cap transcendència. Però 
no podem fer-ho; el nostre sentiment de poble i l’ amor 
als nostres conciutadans ens obliga a posar el focus en 
aquest maleït «bitxo» que ens està llevant la vida.

No sabem quan estaran llegint aquestes paraules; tan sols 
esperem que la situació haja millorat i les xifres estiguen 
capgirant-se al nostre favor. No m’importaria pecar-hi 
d’alarmista. A hores d’ara, la incidència acumulada per 
casos Covid s’ha disparat i se situa al voltant dels 1.000 
per cada 100.000 habitants. Malauradament, durant els 
últims catorze dies, hem tingut l’increment més alt de 
contagis amb tres-cents positius i des de que va co-
mençar, hem hagut d’acomiadar dèsset persones; dèsset 
famílies destrossades i abocades a la més sentida tristesa.

Ara fa pràcticament un any descobríem aquest virus 
«d’origen xinés» que, en poques setmanes, s’estenia arreu 
del món. Eren moltes les veus escèptiques que no creien 
en la real virulència; moltes persones posaren en dubte si 
valia la pena parar-ho tot per una simple grip (sic), però ho 
aturàrem durant quasi tres mesos. Finalment, a les por-
tes de l’estiu, poguérem emprendre el que denominàrem 
«nova normalitat». Durant l’estiu la cosa es va mantindre 
mitjanament controlable. Però un cop hem anat end-
insant-nos en les estacions més fredes, l’efecte contagi 
pandèmic s’ha tornat a reproduir i, ara sí, ens ha tocat de 
valent. Ara han començat a caure amics i amigues, cosins, 
germans, pares, mares, iaies, veïns i veïnes, companys i 
companyes de feina, inclosos nosaltres mateixos. Si ens 
creiem immunitzats, no ho som, i l’únic escut que tenim 
és una vacuna que a hores d’ara avança lentament.

Així doncs, sols ens queda una opció: cuidar-nos els uns als 
altres, apel·lant un cop més a la responsabilitat i a l’esperit de 
la primavera de 2020, durant la qual ens vam quedar a casa. 
Sí, ja sé que ara mateix no hi ha cap ordre de tancament 
domiciliari (en el moment que escric aquestes línies), però 
no ens calen decrets, normatives o consells per saber que, 
si volem eixir d’aquest malson, hem d’autoconfinar-nos, en 
la mesura que cadascú puga, per qüestions familiars i la-
borals. Tenim per davant la part més difícil d’aquest Ever-
est. L’altitud ens deixa sense oxigen, els núvols ens tapen 
el camí i el fred ens congela les articulacions, però tinguen 
ben clar que queda poc i que arribarem a coronar el cim. 
Mentrestant, cuidem-nos per no deixar a ningú pel camí.
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Cuando despedimos 2020 creíamos que 2021 por arte 
de magia sería fabuloso y se acabaría todo lo malo que 
nos estaba pasando,  pero de eso nada,  ya cometimos 
ese error al creer que Zapatero sería el peor presiden-
te de la historia, lógicamente no contábamos con el 
inefable Pedro Sánchez.

Desde luego la cosa no podía haber empezado peor, 
en USA una turba de personajes extraños invadían y 
tomaban el Capitolio, aquí en España teníamos a Filo-
mena sembrando de blanco y de frío toda la geografía 
española, y por desgracia en nuestro pueblo desapa-
rece Ximo, ojalá y cuando estas líneas sean publicadas 
y ustedes las lean, esté ya entre nosotros sano y  salvo,  
junto a su familia.

Este año tampoco vamos a tener Fallas (por lo menos 
en Marzo) para el mundo fallero es una tragedia, tanto 
a nivel social como económico. Desde estas líneas, me 
gustaría mandarles un abrazo virtual y que PRONTO 
volvamos a tener los casales llenos, gocemos de nues-
tros famosos monumentos y de ese olor a pólvora  (que 
a todos los valencianos nos pone la piel de gallina).

Para rematar la faena, en la Comunitat Valenciana 
cierran toda actividad en Hostelería, sin tomar unas 
medidas paliativas como sí han hecho en Alemania (re-
cibir el 75% de las pérdidas en relación a las cifras del 
año anterior), desde aquí mando un fuerte abrazo a 
todo este colectivo. Los demás comercios y negocios 
afectados también están sufriendo la crisis del covid, 
pero de otra forma, reducciones de aforo y de horario, 
por lo tanto bajada de facturación. Necesitamos ur-
gentemente que todas las administraciones se pongan 
a la faena, porque al final estaremos sin covid, pero 
también sin negocios ni formas de ganarlos la vida, 
desde el PP ALDAIA  siempre estamos dando ideas e 
intentando colaborar con el equipo de gobierno local, 
hemos hecho varias propuestas para reactivar la eco-
nomía local:  bajada de ibi e impuestos, no a la subida 
del IAE,  ayuda al comercio sin tanta burocracia, (como 
pasó en la primera ayuda local ); y al igual que  han 
hecho otros pueblos , hemos planteado la opción de 
crear un bono de 50 € para consumo en cualquier es-
tablecimiento del pueblo (comprando el bono el  ciu-
dadano por 10 € en el ayuntamiento), de esta forma en 
cuanto se pueda (hostelería )y desde YA  en el resto de 
comercios, daríamos un empujón a nuestra economía 
local, que tanta falta nos hace.

Por último, como dice el refranero español: “ Virgenci-
ta, virgencita,  que me quede como estoy “.

Amb responsabilitat tot anirà bé
El 2020 ha sigut sens dubte un any dur per a tots, i 
des d’ací volem donar les gràcies a tots i cadascun 
dels veïns i veïnes d’Aldaia per l’esforç i la constància 
per a dur a terme totes les recomanacions de les au-
toritats sanitàries. La COVID-19 ha posat de manifest 
més que mai, i d’una forma clara, que la responsabi-
litat individual és fonamental per a aconseguir ob-
jectius a nivell col·lectiu, i que les accions i decisions 
que prenem a nivell personal després tenen la seua 
repercussió en tota la comunitat. 

També volem agrair la ingent tasca que tot els servi-
cis públics estan realitzant des del primer dia, vetlant 
per la integritat de tots els veïns i veïnes del nostre 
poble. Serveis Socials, Brigada de neteja i Desinfec-
ció, Policia, OIA, i tots els departaments i persones 
que no caben en esta enumeració, però que estan do-
nant el millor d’ells mateixos. 

Dins de la tragèdia global que suposa el virus, tam-
bé podem extraure’n imatges positives, com l’ona de 
solidaritat que va recórrer el municipi des del primer 
dia de la pandèmia. Centenars de persones i un bon 
nombre d’empreses i establiments es van posar a la 
faena per a teixir una xarxa d’ajuda que sens dubte ha 
suposat una mostra històrica del caràcter i el tarannà 
de les aldaieres i els aldaiers.

Però encara ens queda el més difícil. Malgrat 
l’arribada de la vacuna, este serà un procés que 
requerirà d’uns mesos fins a poder aconseguir la 
immunitat de grup. Per tant, hem de ser cons-
cients de que ens queda encara el repte més di-
fícil: no caure en la relaxació i pensar que ja hem 
arribat a la meta. El 2021 ha començat com va 
acabar 2020: amb la COVID marcant l’agenda, 
amb els hospitals saturats i amb unes restric-
cions sanitàries molt estrictes que tenen com a 
objectiu frenar la tercera ola. 

Ara cal redoblar esforços per a véncer al virus i de 
manera paral·lela agilitzar totes les línies d’ajuda 
existents per als autònoms i empreses que més es-
tan patint esta situació. El més important és salvar 
les vides dels nostres conciutadans, però més en-
cara fer-ho mantenint un esperit de col·lectivitat i 
de solidaritat cap als sectors més afectats per esta 
terrible situació.
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