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MUNICIPAL
ACTUALITAT

3. Nueva zona de deporte al aire libre 

1. Aldaia mejora la accesibilidad 
en la vía pública 
Los servicios municipales han realizado una 
primera fase de mejoras en pasos de peatones 
y rebajes de aceras de las calles Sant Vicent, 
Ventall, Verge del Remei, Picanya, Xest, Pintor 
Murillo o Avda Miguel Hernández. En próximas 
fechas está previsto que se realicen nuevos 
trabajos de accesibilidad en otros puntos del 
municipio. 

2. Instalación de la pérgola para sombra 
en la grada de las Encrucijadas
La nueva grada del campo de fútbol de las 
Encrucijadas cuenta desde el pasado mes de 
junio con una pérgola que facilita una zona 
de sombra a los usuarios de las instalaciones. 

Ya está abierto al público el nuevo street 
workout de Aldaia, ubicado en el Pabellón 
Municipal Jaume Ortí. La nueva zona depor-
tiva, compuesta por cuatro estaciones, está 
orientada a la práctica de calistenia, cross 
training, street wourkout y fitness. 
Todas las estaciones cuentan con el apoyo de 
una aplicación, KOMPAN, para que los usuarios 
puedan hacer un uso óptimo de todas las zonas 
de entrenamiento.
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ACTUALITAT MUNICIPAL
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4. Aldaia vuelve a reclamar a la CHJ el 
proyecto contra inundaciones
El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, tuvo 
un encuentro con el director técnico de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, Fran-
cisco Javier Ferrer, para abordar el problema 
histórico de inundaciones que genera el Ba-
rranc de la Saleta. 

Aldaia reclama tres actuaciones a reali-
zar por distintas administraciones. Una de 
ellas, a cargo de la Conselleria, consiste en 
las obras hidráulicas en el distribuidor co-
marcar CV-410. La segunda consiste en el 
encauzamiento mediante marcos en el tra-
zado del Barranco, por el interior del casco 
urbano. Finalmente, la tercera facilitaría la 
orientación de las aguas provenientes del 
Barranco por la ronda Norte del término, 
estas últimas a cargo de la CHJ. 

5. Arrancan las obras del colegio El Rajolar 

En enero de 2012, el Ayuntamiento de Aldaia 
propuso a la Conselleria de Educación que el 
entonces colegio ‘Número 5’, estuviera ubicado 
en la media luna al final del Cinturó Verd. En 
abril de 2013 la Conselleria aceptó la propues-
ta. En julio de 2019 se inició la construcción del 
CEIP El Rajolar. Y recientemente el Director 
General de Infraestructuras Educativas,Víctor 
García, visitó las obras e informó que los traba-
jos avanzan a buen ritmo. 

6. Renovación de la jardinería en la plaza 
de la Cultura 
El pasado mes de julio se dio por finalizada 
la primera actuación de mejora y actualiza-
ción en la jardinería y parque de la plaza de 
la Cultura de Aldaia. 
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9. El Ayuntamiento reacondiciona los 
servicios del colegio Martínez Torres 
El Consistorio ha llevado a cabo una reforma 
de los cuartos de baño del centro educativo 
Martínez Torres con el objetivo de adecuar y 
mejorar estas instalaciones.  

7. Asfaltado en la zona de las Barracas 
El Ayuntamiento ha realizado obras de 
reacondicionamiento en la zona de las Barra-
cas con trabajos de parcheado y asfaltados  
en algunas vías.  

10. Trabajos de mejora en el colegio  
Ausiàs March

Durante el mes de abril los servicios municipales 
llevaron a cabo trabajos de pintura y mejora de la 
jardinería en el CEIP Ausiàs March.

8. Luz verde al plan de mejora de la vía 
pública 
En el primer pleno municipal ordinario de la 
nueva legislatura aprobó los nuevos planes 
de mejora de la vía pública (Plan de Parques 
y Jardines, Plan de Asfaltado y Plan de me-
jora de la accesibilidad de las distintas calles 
del municipio). Se espera que los trabajos den 
comienzo en próximas fechas.



6

11. Reacondicionamiento del frontón del 
Polideportivo Municipal 
Finalizan las tareas de ampliación, pintura y 
reforma en el frontón del Polideportivo Mu-
nicipal, que ya está abierto al público. 

12. Ampliación del patio en la Escola In-
fantil Llavoreta
El Ayuntamiento habilita una nueva zona de 
juegos en el patio de la escoleta Llavoreta, y 
ha se está añadiendo las persianas en todo el 
centro durante este 2019 con el objetivo de 
mejorar el servicio. 

13. Nueva programación escénica del TAMA
El Teatre Auditori Municipal d’Aldaia (TAMA) 
acogió la presentación ante los medios de 
comunicación de la nueva programación 
escénica que en este trimestre contará con 
actrices de renombre como Concha Velasco 
o Aitana Sánchez Gijón. De cara a la nueva 
temporada, el consistorio ha implementado 
diversas reparaciones para el óptimo mante-
nimiento del edificio.

12
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El Mercat d’Aldaia, cada dia més modern
L’Associació de Venedors del Mercat Munici-
pal d’Aldaia (AVEMA) oferix des d’este estiu un 
servici de venda les 24 hores del dia, 365 dies a 
l’any, a través de les màquines instal·lades. Un 
mercat, declarat de gran Qualitat, que manté a 
més el servici a domicili totalment gratuït, per a 
que els usuaris es facen amb els seus productes 
de proximitat. A més, entre les nombroses acti-
vitats que realitza, podem destacar el gran èxit 
del taller de cuina per a xiquets i xiquetes.

La Fira OUTLET d’ACODA apropa un any 
més el comerç local 
Una jornada d’autèntica festa és la que va ce-
lebrar l’Associació de Comerciants d’Aldaia 
(ACODA) a la plaça Europa, junt al Mercat Mu-
nicipal. Durant una vesprada lúdica, i d’alló més 
estiuenca, vam disfrutar de diversos especta-
cles com el del conta-contes “La princesa ca-
cahuete”. A més ACODA va oferir atraccions 
infantils, i el millor ambient, pomocionant acti-
vament la gran qualitat dels nostres comerços. 
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Ambaixada i nit de càbiles
Entrada Mora  
Entrada Cristiana
Dansà popular Ronda d’Aldaia
Espectacle amb la Colla Brials
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Correfocs
Sopar d’associacions i col·lectius
Concert Unió Musical d’Aldaia
Concert Banda Simfònica d’Aldaia 
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FESTES ALDAIA 2019
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Pujà del Crist dels Necessitats
Festival de Danses
Jocs d’aigua per als més menuts
Concert del Cor Gospel d’Aldaia
Concert OPERA’M de l’Orfeó d’Aldaia
Presentacions de llibres al Museu del 
Palmito (MUPA)
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Passarel·la de moda ACODA FASHION NIGHT
Nit de “Farolets”
Kermesse organitzada per Juniors MD
“Tardeo” amb Fadrines i Sant Roc
Punt Violeta en Festes
Dia del Portador
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Orquesta La Pato
Cavalcada Infantil
Sopar de les persones majors 
Homenatge a Mauricia Jiménez
Homenatge a Jesús Molins
Homenatge a Domènech Calvo
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Homenatge a Rosario Mora Serra
Preparació de pimentó en tonyina
Cordà infantil
Tribunal del Rollet de Gràcia de  
l’Horta d’Aldaia
Ofrena de flors al Crist dels Necessitats
Corretraca pels principals carrers
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Gran Cordà
Cavalcada Gran
Processó del Crist dels Necessitats
Baixà del Crist dels Necessitats

FESTES ALDAIA 2019
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Processó del Crist dels Necessitats
Processó del Crist dels Necessitats
Cant de la Carxofa
Fi de festes 2019
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Més de 25.000 persones van gaudir d’un 
dels festivals gratuïts referents de la 
Comunitat Valenciana  

La quarta edició del Cinturó Jove Fest es 
va celebrar enguany del 27 de juliol al 5 
d’agost amb un cartell per a tots els gustos. 
Una quinzena de grups es donaren cita en 
l’escenari que ja es consolida com un dels 
festivals gratuïts de referència a tot el te-
rritori valencià. Artistes de la talla de Mägo 
de Oz, La Fuga o Huecco van fer vibrar el 
públic en esta nova cita d’este esdeveni-

16
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ment musical que posa el colofó a les fes-
tes majors d’Aldaia. El tir d’eixida va ser el 
dissabte 27 de juliol amb una barreja d’estils 
d’allò més festivalers com el de Bombai, In-
dian,  La Regadera i els valencians Mafalda. 
El reggae va ser el protagonista indiscuti-
ble de la nit del dia 2. Llança de foc, Medi-
terranean Roots i Mellow Mood ens van fer 
ballar amb ritmes jamaicans. Tot seguit, la 
nit del 3 d’agost, Funambulista, Georgina i 
Huecco, van recarregar d’energia al públic 
després d’una setmana intensa d’activitats. 
La nit més esperada de tota l’edició arribava 
la jornada del dia 4. Fins al Cinturó es varen 
desplaçar milers de persones d’arreu de la 
comarca per a gaudir del rock més pur de la 
mà de La Fuga i de l’espectacle per a tots els 
sentits a càrrec dels mítics Mägo de Oz. 

Un any més, el Cinturó Jove Fest acollia un 
gran ventall d’estils musicals. Tant els al-
daiers i aldaieres, com els veïns i veïnes dels 
municipis confrontants, gaudiren d’una 
mostra musical que any rere any compta 
amb més protagonisme dins de l’escena mu-
sical valenciana.

17
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2009—2019 CENTRE MATILDE SALVADOR #10AnysAmbMatilde #SocDelMatilde

INFORMACIÓ I 
INSCRIPCIONS

De dilluns a divendres de  
17:00 a 21:00h. Al Centre 
Matilde Salvador.

PERÍODE 1
Del 2 al 6 de setembre per  
a les persones inscrites  
en el curs anterior 2018-2019.

PERÍODE 2
Del 9 al 27 de setembre per  
a la resta.

PREUS TRIMESTRALS 
Els cursos s’abonaran  
en tres pagaments:  
Setembre, desembre i març.

37€

28€ 
25% persones   
empadronades a Aldaia  
o amb carnet Jove.

18,66€ 
25% persones empadronades  
a Aldaia i amb carnet Jove.

No es podrà demanar devolució de 
diners una vegada començat el curs.

CENTRE MATILDE 
SALVADOR

C/ Mestre Serrano, 42 
46960 Aldaia, València 
961988796

joventut@ajuntamentaldaia.org 
gentjove@ajuntamentaldaia.org

FB @centrematildesalvador 
Instagram @gentjove_aldaia 
Youtube Gent Jove

IDIOMES
VALENCIÀ 
Mitjà Dilluns i dimecres  
de 19:00 a 20:00h. 
Superior Dilluns i dimecres  
de 20:00 a 21:00h.

ANGLÉS 
Playing english Dilluns i 
dimecres de 17:00 a 18:00h. 
Anglés 12 anys Dilluns i 
dimecres de 18:00 a 19:00h. 
Anglés Mitjà Dilluns i  
dimecres 19:00 a 20:00h. 
Anglés Adults Dilluns i  
dimecres 20:00 a 21:30h. 
El nivell s’adequarà a la mitjana  
de la classe.

FRANCÉS Dimarts i dijous  
de 19:30 a 20:30 h.

SALUD 
IOGA TONIFICACIÓ 
Matins  
Dimarts i dijous de 09:15 a 10:15h.  
Vesprades  
Torn 1  
Dimarts de 19:30 a 20:30h  
i dijous de 18:00 a 19:00h. 
Torn 2  
Dimecres de 20:30 a 21:30h  
i divendres de 19:30 a 20:30h.

MEDI AMBIENT
JARDINERÍA EN BALCONS 
Dimecres de 17:15 a 18:45h. 

CURS DE MONITORS 
I MONITORES 
D’ACTIVITATS  
DE TEMPS LLIURE 
EDUCTIU INFANTIL  
I JUVENIL 

Curs d’assistència obligatòria 150 
hores lectives + 160 de pràctiques 
professionals no laborals.

De l’octubre a maig,  
divendres de 17:00 a 21:00h.

Preu: 120€. Este curs no té 
descomptes. No es podrà demanar 
devolució de diners una vegada 
començat el curs.

PROGRAMACIÓ ESTABLE 2019-2020 
TEMPS LLIURE EDUCATIU

CULTURA JUVENIL 
BALLS 

DANSA ORIENTAL Dilluns i 
dimecres de 19:00 a 20:00h.

K-POP  
Iniciació Dimarts de 17:30 a 18:30h. 
Mitjà Dimarts de 18:30 a 19:30h.

STREET DANCE  
Iniciació Dilluns i dimecres  
de 17:00 a 18:00h. 
Mitjà Dilluns i dimecres  
de 18:00 a 19:00h. 
Avançat Dilluns i dimecres  
de 19:00 a 20:00h.

MÚSICA
GUITARRA 
Iniciació Dimarts i dijous  
de 17:00 a 18:00h. 
Mitjà Dimarts i dijous  
de 18:00 a 19:00h. 
Avançat Dimarts i dijous  
de 19:00 a 20:00h.  

ART
FOTOGRAFIA  
Dimarts de 17:15 a 19:15h.

ESCRIPTURA CREATIVA  
Dijous de 17:15 a 19:15h.
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JOVE
GENT

Fin de curso lleno de 
actividades 
El Centre Matilde Salvador se vistió de gala para 
dar la bienvenida al verano. Ya desde la entrada 
los visitantes pudieron disfrutar de exposiciones 
de los trabajos realizados en los diferentes talle-
res durante el año. Además también contaron 
con cuatro pantallas táctiles en las que se pro-
yectó  fotografías de todas las actividades, cur-
sos, talleres y otros trabajos que se realizaron a lo 
largo del curso. Con motivo de la celebración, la 
artista Barbiturikills, pintó un mural que presen-
tó ese mismo día. El departamento de juventud 
municipal (Gent Jove), destaca por su compro-
miso con las campañas de concienciación social, 
y en esta línea presentó su propuesta para el si-
guiente ejercicio: Matilde libre de plásticos. Esta 
iniciativa se enmarca en la programación espe-
cial preparada para celebrar el décimo aniver-
sario del Centre Matilde Salvador.  El programa 
contará con un amplio abanico de actividades 
que se desarrollaran a lo largo del año. 

APOKETANIT, éxito  
de ocio nocturno  
alternativo en Aldaia 
El pasado sábado 1 de junio tuvo lugar la pri-
mera edición de APOKETANIT,  una propuesta 
alternativa de ocio nocturno para los jóvenes 
de Aldaia. Este evento contaba con una  amplia 
oferta cultural y deportiva adaptada a todos los 
gustos: una combinación entre la vuelta al ocio 
más convencional, como el cine de terror o un 
partido de fútbol, con las opciones más van-
guardistas del momento;  una demo del juego 
Mahjong  o un torneo de SoftCombat.  El Cen-
tre Matilde Salvador y el colegio Martínez To-
rres fueron la sede de todas las actividades de 
esta primera edición. Gracias a la gran acogida 
de esta iniciativa, el departamento de juventud 
municipal prevee así llevar a cabo este progra-
ma en más puntos del municipio con el objetivo 
de fomentar que los jóvenes apuesten por acti-
vidades lúdicas y saludables. 

Aldaia pone en  
marcha el programa 
Jove Oportunitat 
El Centre Matilde Salvador acoge el programa 
de coaching y asesoramiento para jóvenes de 
entre 16 y 21 años con la colaboración del In-
situt Valencià de Joventut (IVAJ). La iniciativa, 
tendrá una duración de seis meses en las que 
el alumnado, además de recibir orientación 
tanto en grupo como de forma individual, vi-
sitarán más de 20 empresas, asistirán a cursos 
de informática y realizarán convivencias con 
participantes de otras localidades. Uno de los 
objetivos del programa es hacer partícipes a los 
jóvenes de todas las iniciativas de la localidad. 

19
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LES DONES
CENTRE DE

EL CAMÍ ÉS LA IGUALTAT

L’Ajuntament d’Aldaia fa una aposta deci-
dida per uns serveis socials propers, pro-

fessionals i efectius, així com per unes políti-
ques d’igualtat reals.

Amb esta premissa, i 209 metres quadrats, el 
nou Centre de les Dones suposa des de juny de 
2019 un dels nous punts forts de suport, infor-
mació, acompanyament i ajuda professional per 
a les famílies en general i les dones en particular.

Per al Centre de les Dones del nostre poble 
“l’objectiu és visibilitzar la igualtat i caminar 
cap a l’erradicació del masclisme i tota classe 

- Assessoria jurídica
- Assessoria psicològica
- Servei infància i família
- Punt de trobada per a associacions 
de dones 
- Formacions en temes com 
diversitat familiar
- OMIC, atenció al consumidor en general

de desigualtat. Al nostre municipi, la dona té 
el seu paper. Tenim el convenciment de què 
així ha de ser per acabar, algun dia, amb les 
desigualtats per raó de sexe”.

SERVEIS:

Parlem d’un edifici que fa anys ja es va idear 
com a centre comarcal de les Dones Empre-
nedores i, per tant, un espai per la igualtat. 
Centralitzar estos serveis en este punt suposa 
a més, trobar una confluència al cor de la po-
blació, ampliar i aproximar el servei a la ciuta-
dania, unir-lo al de la Policia (també ubicada 
a la plaça) i facilitat que les campanyes siguen 
conjuntes amb totes les àrees del consistori.
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La Coral  
Harmonia viaja 
a Tramacastilla  
El pasado 15 de julio la Coral 
Harmonia viajo hasta Trama-
castilla para ofrecer un con-
cierto en la Iglesia del mu-
nicipio. Las autoridades de 
esta bella localidad turolen-
se recibieron con los brazos 
abiertos a la coral aldaiera, 
en una jornada cultural enri-
quecedora. Esta iniciativa se 
enmarca dentro del proyecto 
del Club de Ocio del Ayun-
tamiento a través del cual el 
consistorio pretende promo-
ver actividades destinadas a 
favorecer el envejecimiento 
activo de las personas mayo-
res del municipio. 

MATILDE SALVADOR 

DIES 17
-19

 DE SETEMBRE, D
E 10

:30 A 13
:00 HORES

CENTRE CARRER MAJOR, 2
0

DIES 16
-18

-20 DE SETEMBRE, D
E 10

:30 A 13
:00 HORES

IN
SCRIU-T

E ACÍ!

COMENÇAMENT 1 D
'OCTUBRE 

CURS 2019 - 2
020 
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L’ESPORT
ALDAIA AMB
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1. IX Volta a Peu Sense Límits
2. Torneig de l’Escola de pàdel
3. VI Torneig d’Escacs del club Educart
4. Torneig de tennis
5. Torneig 3 contra 3 del Club Bàsquet Aldaia
6. Torneig d’Halterofilia
7. VII torneig de frontennis
8. Campionat d’escoles de ciclisme
9. Torneig de futbol de veterans
10. XXIX Torneig de futbol d’empreses
11. Torneig de festes UD Aldaia CF
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ALDAIA AMB L’ESPORT

13

14 15

16

12

12. Campus multiesport
13. Campus d’estiu Juan Sánchez
14. i 15. Exhibició d’activitats esportives 

16. Gala de l’esport
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M AY O R E S 
SEMANA DE 
LAS PERSONAS 

Aldaia homenajea  
a sus mayores 
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Aldaia apuesta por el fomento de un enveje-
cimiento activo a través del cual nuestros 

mayores mantengan un proyecto de vida sa-
ludable, actividad social, ejercitando cuerpo y 
su mente. Con este objetivo surgió, con otras 
muchas iniciativas, la Setmana dels Majors. 
Unos días llenos de actividades dedicadas ín-
tegramente a los mayores del municipio. Cine, 
exposiciones, merienda, baile o charlas sobre 
alimentación fueron algunas opciones que 
disfrutamos en esta multitudinaria edición.  
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La gastronomia, la cultura i la tradició  
prenen els carrers d’Aldaia

28

#FOLKLORE
La segunda edición de este 
encuentro cultural, musi-
cal y gastronómico comenzó 
con las actuaciones de bai-
les regionales a cargo de la 
Casa Regional de Castilla-La 
Mancha en València, la Aso-
ciación Cultural Andaluza de 
Aldaia y el Grup de Danses de 
la Ronda d’Aldaia en plaza de 
la Constitución.
Al finalizar la velada, duran-
te esta jornada y las dos pos-
teriores, el público asistente 
pudo disfrutar y degustar la 
gastronomía tradicional al-
daiera con les Orelletes, la 
sopà y el pimientó en tonyina 
como protagonistas

Para l’Orelleta II
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#MÚSICA
L’endemà, es va presentar el 
CD musical «Compositors 
d’Aldaia I»  a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament. Este CD és 
una selecció de cançons de 
dos reconeguts compositors 
d’Aldaia, José María Alcàsser 
(1899-1994) i Emilio Martínez 
Lluna (1913-1986), obres de 
caràcter popular amb forta 
influència en la música valen-
ciana de l’època. A més dis-
frutàrem de la interpretació 
musical del poema “Aldaia” 
de Vicent Andrés Estellés per 
Fernando Taberner (pianista) 
i Patricia Llorens (soprano). 

#ARTESANIA
La Nit de l’Artesania del Pal-
mito començava a la con-
fluència dels carrers Església 
i Major  amb Tallers en directe 
on ens ensenyaren l’art de fer 
palmitos de manera manual. 
Els més menuts gaudiren 
pintant sobre la tela dels pal-
mitos interpretacions crea-
tives del dolç típic l’orelleta 
d’Aldaia amb Pinta l’Orelleta. 
Seguidament, s’entregaren 
els premis Amic i Amiga dels 
Palmitos a tres institucions 
històriques per la seua con-
tribució la cultura del pal-
mito: el premi «ex aequo» a 
l’Escola Artesans València i 
l’Escola Arts i Oficis d’Aldaia. 
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PARLEM AMB...
Eva Gallego I Andrea Sánchez 
Falleres Majors 2020

“Em fa il·lusió donar 
l’inici de les Falles”

Amb 13 anys, Eva Gallego i Rubio destaca 
en els seus estudis a l’IES Carles Salvador 
tot i ser una fallereta de soca-rel.  En la seua 
comissió, Sant Vicent, sempre és la primera 
en apuntar-se a tot. La Fallera Major Infan-
til d’Aldaia 2020 promet ser una explosió 
d’alegria i vitalitat. I així s’apropa al balcó del 
nostre Ajuntament per obrir-nos el seu cor.

1. Des d’ací dalt, com a representant de tots els fallerets 
i falleretes, et dóna vertigen tot el que està per vindre?
Tinc molta il·lusió i ganes que comence ja tot, perquè 
sempre he volgut ser fallera major i més de tota Aldaia.
2. Com va ser la teua Proclamació com a FMI?
En eixe precís moment em vaig adonar que ja co-
mençava tot i va ser el meu primer gran acte. Em va 
fer moltíssima il·lusió.
3. Seràs l’enveja de tota la teua comissió, què t’han dit 
les teues amigues?
Que elles també tenen moltíssima il·lusió, i estan 
molt contentes per mi.
4. Com vas a compaginar l’agenda fallera enguany amb 
els teus estudis?
Espere centrar-me molt (somriu amb picardia).
5. Quin acte faller esperes amb més ganes?
La Presentació, perquè serà quan em posen oficial-
ment la banda de Fallera Major. I la Crida, perquè em fa 

molta il·lusió iniciar les festes falleres del nostre poble.
6. Perquè t’agrada ser fallera?
Perquè per a mi és una emoció molt gran i m’ho pas-
se súper bé. 
7. Alguna vegada t’imaginares ser FMI d’Aldaia?
No, quan m’ho van dir no m’ho creia.
8. Com van viure a casa la notícia? I en la teua comissió?
Súper emocionats i molt contents per mi, perquè sa-
bien que em feia moltíssima il·lusió. I en la meua co-
missió també, van anar a vore’m al TAMA.
9. Què són les Falles per a tu?
Per a mi és com una part de la meua vida perquè jo 
sempre he sigut fallera i sempre m’ha encantat ves-
tir-me, anar a les cercaviles, la música... 
10. Com són les teues companyes de regnat i Cort d’Honor? 
Són molt especials perquè hem viscut moltes coses 
juntes i ja són part de la meua vida.
11. Digues un adjectiu de cada xiqueta de la teua Cort d’Honor.
De Nerea: tímida però molt alegre. Valeria: molt de-
sastre però divertida. Paula: molt riallera. Marta: és 
una persona en la qual puc confiar. Lucia: és súper 
divertida i m’ho passe molt bé amb ella. Alba: és molt 
amiga meua. Paola: està boja (riu).

12. Com t’agradaria viure la Cremà de 2020?
M’agradaria estar en la meua falla però també em farà 
il·lusió vore la Cremà en una altra comissió, la guanyadora.
13. Estrenaràs vestit? Desvela’ns algun detall.
Sí, me n’he fet tres. No puc dir res, quan ja me’l pose la 
gent el vorà. Quan eres fallera major tot el món vol conéi-
xer el teu vestit, el teu adreç, la manteleta i el davantal.
14. A qui agrairies poder complir este somni?
Als meus pares. Gràcies a ells he pogut ser Fallera 
Major Infantil del meu poble.

Coneix més a les nostres Falleres Majors
El teu racó favorit d’Aldaia.
A: El centre històric, l’essència del poble.
E: La meua falla.
Cantes a la dutxa? 
A: No sóc molt cantarina, però m’agraden tots els estils.
E: Sí, de tot un poc, però m’agrada el trap.
Primer pensament quan et despertes?
A: Haver de despertar-me (riu). M’agrada molt dormir.
E: Què vaig a desdejunar...?
Què et portaries a una illa deserta?
A: M’emportaria a algú per a no tornar-me boja.
E: Molt de menjar, aigua i internet.
Menjar favorit?
A: La pasta.
E: Les llentilles.
Animal preferit?
A: Em crida l’atenció és el coala.
E: L’ós panda.
Un llibre/pel·li que recomanaries?
A: La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón.
E: After.
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Andrea Sánchez i Chiquero té 26 anys i tota 
la il·lusió per representar al món faller del 
nostre poble. És fallera des de fa 15 anys, de 
la comissió de Villarrobledo, i cada exercici 
espera amb l’entusiasme d’una xiqueta el 
moment de la Crida. Hui parlem amb esta 
tècnica de farmàcia per conéixer a la dona 
que ja és Fallera Major d’Aldaia per a 2020.
1. Dies després de la proclamació ens trobem a un dels 
llocs més emblemàtics per a una fallera del nostre po-
ble. Amb tot el que viuràs des d’ací, quin és el senti-
ment hui al balcó de l’Ajuntament?
Hui la plaça està buida, però crec que el seu aspec-
te serà imponent la vesprada de la Crida, que estarà 
plena. Serà molt emocionant. 
2. Quin acte faller esperes amb més il·lusió? I quin és el 
missatge que vols deixar?
El més especial per a mi és la Crida. A més enguany 
segur que serà la més emocionant de la meua vida, 
no viuré una altra igual, serà un moment únic.
Les falles d’Aldaia tenen una identitat molt pròpia, 
tenim actes molt especials diferents d’altres pobles i 
la veritat és que la gent s’implica moltíssim. 

3. Què et va enganxar a ser fallera des de tan menudeta?
Sóc fallera des dels 11 anys però en la meua família no 
hi havia cap faller, però jo veia als meus amics i em 
cridava molt l’atenció. M’encanta la indumentària, 
les activitats i  també la tradición.
4. Alguna vegada t’imaginares ser FM d’Aldaia?
Somiar-ho, imaginar-ho... jo crec que tots alguna vegada 
ho hauran pensat. Però sabem que és molt difícil. I hui 
dia encara em costa creure: “sí, sóc jo”. Costa d’assimilar. 
5. Com van viure a casa la notícia? I en la teua comissió?
Recorde perfectament el salt que va donar ma mare, i 
em va sorprendre, no ho viu tant com jo però sé que li fa 
molta il·lusió per mi, i per allò que el càrrec representa.
En la meua comissió igual, molta alegria. Feia molts 
anys que la Falla Villarrobledo no tenia una Fallera 
Major del poble. De fet, en la història de les Falles 
d’Aldaia només hem tingut 4 o 5, si recorde bé.
6. Què són les Falles per a tu?
Les falles són una forma de vida. Et condicionen, 
perquè no són només cinc dies, és tot l’any.
7. Què coneixes del grup de dones que t’acompanyen 
enguany com a Cort d’Honor?
Les conec bé perquè són les que van partir amb mi 
l’any de Fallera Major de la meua comissió. Ja fa vora 
tres anys que ens coneixem, ens n’hem anat de viatge 
juntes, i som un grup molt bo.
8. Digues un adjectiu de cadascuna.
Noelia: és tímida però molt divertida. Laura: és un 
somriure permanent, molt elegant. Noemí: és riallera 

“Les falles són una 
forma de vida”

“És un privilegi 
representar a les 
Falles d’Aldaia”

i amb caràcter. Amparo: és un remolí, no té fi. Sandra: 
és una persona seriosa però també és divertida. Meri: 
és la benjamina del grup, sempre hi ha consells per a 
ella, i ella els agraïx. María Jaén: un altre terratremol, 
amb ella no t’avorrixes. Tamara: és la que més entén de 
les falles perquè porta molts anys com a component 
de Junta Local, i és la perruquera oficial del grup (riu).
9. Estrenaràs vestit? Descobrix-nos algun detall.
Sí, estrenaré dos, i l’única cosa rellevant que puc dir 
és que jo fins ara no he portat vestit de segle XIX de 
“fanal” o “farol” i enguany sí que el portaré. El vestit 
més especial l’estrenaré per a l’exaltació.
10. Com faràs per a compaginar el teu treball a la far-
màcia i el teu regnat?
Jo treballe de dilluns a diumenge, no tinc un horari 
fàcil, però més o menys sí que puc fer canvis. En el 
treball ja ho saben, em cuiden molt.

11. Què esperes d’un any tan especial?
Enguany espere viure les falles d’una manera dife-
rent, coneixent altres pobles, altres cultures, una al-
tra forma de celebrar-les diferents a les nostres. És 
un privilegi.
12. Com és Eva?
Eva és un terratrémol de xiqueta, sempre està 
somrient, sempre ballant, molt alegre. També té 
molta capacitat de lideratge. És molt fàcil fer pinya 
amb ella i dur-se bé. Estic convençuda de que ho 
passarem bé.
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Escoles
d’Estiu

32

Així disfrutaren el nostre alumnat d’un 
estiu inolvidable:

Cuinaldaia

English Summer Camp

Escola d’estiu Fevadis Escola inclusiva Ausiàs March

Escola d’estiu Acypsa

Escola inclusiva de l’Ajuntament

Escola inclusiva Martinez Torres
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Algunas medidas muy necesarias
El gran equipo de personas que conformamos Ciuda-
danos Aldaia se propuso hace ya cuatro años, cuan-
do tuvimos representación en nuestro ayuntamiento, 
trabajar desde la oposición, para que los aldaieros y al-
daieras disfrutaran de mejor bienestar social y mayor 
calidad de vida. Son derechos ineludibles para todas 
las personas y no debemos renunciar nunca a ellos. 
En las últimas semanas, se ha podido saber que la di-
rección del hospital de Manises aplicará recortes y, en 
consecuencia, afectará negativamente al servicio de 
pediatría de Aldaia y el Barrio del Cristo.

Cuidar de la salud y el bienestar de las personas ma-
yores, después de tantos años de esfuerzo personal 
y dedicación familiar, es del todo ineludible en justa 
compensación. Pero también lo es por igual, cuidar de 
los más pequeños, de los que tienen todo un futuro 
por delante. La reciente decisión de la Consellería de 
Sanitat de retirar el servicio de pediatría que se venía 
prestando hasta la fecha, es un recorte incomprensi-
ble y de consecuencias nefastas.  
Hay que movilizar los recursos a donde generen más  
bienestar para los ciudadanos y entre ellos, sin lugar 
a dudas es la salud. Creemos firmemente que hay que 
despolitizar la gestión de la Sanidad y también que hay 
que aumentar los recursos de esta para no sufrir este 
tipo de recortes. La sanidad pública de la Comunitat 
Valenciana es de todos, de los pacientes y también 
de sus profesionales. De esta forma y no de otra, se 
consigue que los niños y niñas crezcan con el mínimo 
riesgo a su salud y la tranquilidad de los padres por 
una atención lo más inmediata posible.
Tenemos grandes profesionales y buenos medios, 
ahora toca poner en valor este activo y trasladarlo a 
la sociedad, porque la salud genera riqueza y tranqui-
lidad para la comunidad. Desde Ciudadanos luchare-
mos porque así sea.

Por otra parte, en el pleno de Octubre, nuestro gru-
po municipal presentó una moción que solicitaba la 
presencia de la Policía Local a la entrada y salida de 
todos los colegios e institutos de Aldaia y del Barrio 
del Cristo, buscando la seguridad de nuestros niños y 
jóvenes. Finalmente nuestra moción fue aprobada, sin 
embargo pudimos comprobar que el rodillo socialista 
quiso demostrar su mano de hierro e intentó desvir-
tuar la moción incluyendo una enmienda. 
Desde Ciudadanos Aldaia hemos demostrado una vez 
más que estamos al lado de las personas que integran 
nuestro pueblo, y que con sensatez y sentido común 
seguiremos estando al lado de todos nuestros vecinos 
y vecinas, porque para nuestro partido lo único que 
nos mueve es Aldaia.
Grupo Municipal Ciudadanos Aldaia

Parlem de pluralitat?
Aldaieres i aldaiers:  possiblement aquestes siguen les 
últimes paraules que llisquen de nosaltres. I és que el 
butlletí que tenen entre les seues mans ha estat segres-
tat durant tot el mandat anterior, i no tenim la certesa ni 
l’esperança que aquest tinga la continuïtat que li perto-
caria. Així que, en aquest breu espai que se’ns ha donat 
per poder expressar-nos, serem clars i directes, no siga 
que tornen a privar-nos, a nosaltres i als nostres conciu-
tadans, del dret a la informació al nostre municipi.

El butlletí informatiu municipal va més enllà de ser una 
revista de passatemps. Estem parlant d’un dret cons-
titucional; és immoral que un equip de govern tanque 
amb clau deliberadament  el que hauria de ser el mi-
tjà de difusió local més important, l’espai de lliure ex-
pressió, on es contemplen els acords plenaris i la resta 
de forces polítiques poden expressar-se lliurement. 
Aquesta situació no és fruit de cap coincidència ni de 
casuístiques inversemblants; més bé, tot el contrari. 
Aquest fet forma part d’un pla estudiat, una estratègia 
perfectament concebuda per tal de controlar la joia de 
la corona. L’arma que ha estat capaç d’enderrocar els 
imperis més poderosos de la història: l’opinió pública. 

El senyor Luján ha orquestrat tot un entramat informatiu 
al seu voltant, estructurat amb un engranatge perfecta-
ment dissenyat i configurat de tal manera que tot haja de 
passar pel filtre de la seua percepció. Durant els últims 
cinc anys, el mitjà de comunicació més important que ha 
aglomerat el major nombre de conciutadans, han estat 
les xarxes socials, però no les municipals gestionades per 
tècnics i treballadors de la corporació, sinó el seus perfils 
personals gestionats per l’equip de confiança, amb salari 
públic, òbviament (més del que cobra qualsevol funcio-
nari, per cert!). Des d’aquest canal, s’han publicitat els 
canvis superficials, com l’alçament de l’asfalt, la reparació 
i modernització dels parcs públics, les fonts d’aigua que 
semblaven de la plaça de San Marcos (ara estan totalment 
verdes i han contribuït a ser un focus d’infeccions). Però 
dels canvis estructurals, necessaris per a Aldaia, ni rastre. 
Seguim pagant l’aigua més cara de la comarca; tenim el 
transport públic més deficient de l’àrea metropolitana; 
falten places de menjador i espais d’oci per als nostres jo-
ves; calen pediatres als nostres centres de salut; la planti-
lla de policia està pràcticament a la meitat de la ràtio ne-
cessària; la ràdio és un edifici fantasma, i paguem lloguers 
de vivenda com si visquérem al centre de València.

L’alcalde actua silenciant la dissidència perquè té por a 
l’oposició i fiscalització de la seua acció de govern. És 
aquesta por la que delata la seua manca de confiança en un 
projecte buit sense cap tipus d’ambició de transformació.
Lluís Albert Granell Martínez (Regidor de Compromís 
per Aldaia)
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Sr. Alcalde: !más transparencia y menos 
propaganda! 
En la era de la información, donde tenemos todos in-
ternet al alcance de nuestra mano, damos por des-
contado que las administraciones publicas facilitan 
(obligadas por ley) el acceso a toda la información re-
lacionada con ellos, a eso se le llama transparencia. 
Para, el  buen desarrollo de nuestra labor como opo-
sición, que es fiscalizar, y controlar todo lo que pasa 
en nuestro pueblo, es muy importante que LA LEY DE 
TRANSPARENCIA sea una realidad.

Sin embargo en nuestro pueblo, al  equipo de gobier-
no, se le llena la boca de transparencia, y a la hora de 
la verdad no están cumpliendo. La mayoría de veces,
usan canales o medios privados (como el perfil de 
Guillermo,en facebook o canal youtube), sin usar, ni  
siquiera, el  perfil  oficial  del  Ayuntamiento, para dar-
nos información vital para el pueblo.
La semana pasada tuvimos un problema con el agua, 
la red de suministros tuvo una fuga, y estuvieron casi 
un día entero, para poder detectarla. Al final, detec-
taron el problema, resulta que debido a los gases de 
las tuberías de desagües rompieron y  pudrieron las 
tuberías de agua potable.

El Alcalde Sr. Lujan, el pasado 30 de abril de 2018, tuvo 
lugar en el Ayuntamiento de ALDAIA una reunión de la 
Junta de Gobierno del  Consorcio de Aigues de l’Horta, 
donde, se aprobó por la mínima, prorrogar por  10 años 
el  contrato de servicios a la actual empresa adjudicata-
ria. El alcalde de ALDAIA votó a favor de la prórroga, a di-
ferencia de los representantes de Xirivella o Beniparrell.
En ALDAIA, el Alcalde , no informó siquiera de estos 
hechos, a los concejales y por ello,  la oposición solici-
tó un Pleno Extraordinario sobre la prórroga del con-
trato de Aigues, a fin de que el alcalde informara de 
los hechos y justificara la posición de voto mantenida.
 ¡ VAYA TRANSPARENCIA ¡ ¿ POR QUÉ OCULTÓ Y NO 
INFORMÓ DE LA REUNIÓN NI DE LA VOTACIÓN ?

Los funcionarios no dependen del equipo de gobierno 
de turno, pero no dan a basto para facilitar la informa-
ción vital que necesitamos. Hace falta YA una pagina 
de transparencia que funcione correctamente, y que 
los  funcionarios ya no tengan excusas para no facilitar 
todo lo que solicite la oposición.
Es  lo mismo que ocurre en la Mancomunidad del  Ba-
rrio del  Cristo, hay una opacidad tremenda, no tene-
mos acceso a nada, ni siquiera nos invitan a los Plenos,
siendo esta una Mancomunidad de la cual depende el 
50% nuestro pueblo por lo que deberíamos tener acce-
so total  a los expedientes, presupuestos y todo lo que 
allí sucede. A ver, si pronto hay transparencia de verdad 
y no propaganda política en el Ayuntamiento de Aldaia.  

Seguiremos dejándonos la piel por Aldaia
Estamos profundamente agradecidos a los aldaieros 
y aldaieras porque en las pasadas elecciones loca-
les del 26 mayo confiásteis de forma mayoritaria en 
nuestro proyecto para gestionar el municipio, y su 
vez, nos invade un gran sentimiento de responsabili-
dad y de ilusión. Por eso vamos a seguir dejándonos la 
piel por mejorar nuestro pueblo cada día, para avan-
zar en el desarrollo de nuestra utopía compartida: la 
Aldaia solidaria, trabajadora, plural, orgullosa de sus 
tradiciones, su cultura y su forma de ser, respetuo-
sa con el medio ambiente, progresista, educadora y 
educada, de entornos agradables y bonitos,  compro-
metida con la dignidad de todas las personas desde 
la proximidad y la igualdad y centrada en la palabra y 
su poder de transformación.

Seguimos en marcha, con más energía y con un com-
promiso más fuerte si cabe, para seguir trabajando 
para mejorar y cuidar nuestro pueblo, con pasión por 
Aldaia, haciendo todo lo posible para solucionar las 
necesidades de los vecinos, escuchando a las perso-
nas en la calle, en las redes sociales y en todos los 
lugares. Trabajar por esta ciudad supone un nuevo 
reto cada día, y vamos a continuar dándolo todo para 
materializar los proyectos emblemáticos que nuestro 
pueblo necesita.

Queremos afrontar los retos que Aldaia exige y lo vamos 
a hacer desde el esfuerzo y la honradez, con valentía y 
lealtad. Los aldaieros nos habéis dado vuestra confian-
za para que trabajamos y velemos cada día por el inte-
rés general de nuestro pueblo, más allá de los intereses 
particulares o partidistas de cada uno de nosotros. Aquí 
las guerras políticas entre partidos no caben: el interés 
de Aldaia tiene que estar siempre por encima de todo.

Estamos convencidos de que entre todos, con buena 
voluntad, generosidad y honestidad, seremos capa-
ces de afrontar, con ilusión y optimismo, los retos a 
los cuales tendremos que hacer frente para conseguir 
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y veci-
nas, y convertir nuestro municipio en un lugar cada 
día más moderno, respetuoso, cohesionado, y en sin-
tonía con los tiempos en que vivimos. Nos vamos a de-
jar la piel para no defraudar vuestra confianza.

En palabras de Kavafis, empezamos un nuevo viaje, un 
camino lleno de aventuras, un trayecto que ojalá nos 
lleve a la Itaca que todos soñamos: una Aldaia mejor, de 
la cual nos podamos sentir orgullosos. 

¡Muchas gracias!
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