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La Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori
ha enviat a l’Ajuntament de la Pobla
de Farnals el projecte definitiu de
construcció del carril-bici per a con-
nectar el nucli del poble amb el
barri de la platja.
L’any 2006 ja existia un pla per

a la creació d’esta infraestructura,
però el canvi de govern al consistori
va provocar que la iniciativa que-
dara aparcada. Fa un any es varen
reprendre les negociacions per a
executar el projecte, però havia

quedat obsolet i va ser necessari
adaptar-lo a la normativa actual,
per tal de respectar el traçat de les
séquies i l’arbrat existent, així com
adequar la il·luminació  i senyalit-
zació de la via.
El següent pas és que l’Ajunta-

ment gestione l’obtenció dels terre-
nys adients per construir la infraes-
tructura. Per això, el plenari
aprovarà durant el mes de desem-
bre els expedients d’expropiació ne-
cessaris. Una vegada el consistori
aconseguisca la titularitat de les

parcel·les afectades, les cedirà a la
Generalitat, que s’encarregarà de
l’execució dels treballs. Així, els dos
nuclis passaran a estar connectats
a través d’un vial segur i adaptat
per recórrer-lo de manera sosteni-
ble, tant en bici com caminant, i el
poble quedarà integrat dins la xarxa
de carrils-bici comarcals.
“La creació d’este itinerari és una

reivindicació històrica del municipi
i la nostra obligació era reprendre
el projecte”, ha explicat Enric Pa-
lanca, alcalde del poble.
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La Generalitat remet a l’Ajuntament el projectedefinitiu del carril-bici entre el poble i la platja

La vicepresidenta de la Diputació
de València, Maria Josep Amigó,
va visitar el passat 5 de desembre
la Pobla de Farnals per a conéixer
de primera mà les inversions que
l’Ajuntament ha realitzat durant
els dos últims anys amb els recur-
sos de la institució provincial.
Des de principi de legislatura,

el consistori ha rebut 853.097 eu-
ros a través de diferents plans pro-
vincials, que s’han invertit en la
millora de les instal·lacions muni-
cipals, com ara la Casa de la Cul-
tura o el Poliesportiu del poble. A
més d’estos àmbits d’actuació
concrets, l’alcalde de la localitat,
Enric Palanca, ha explicat que els

recursos dels diferents programes
de la Diputació també s’han des-
tinat “a la millora d’infraestructu-
res bàsiques per al municipi, com
per exemple el clavegueram, l’en-
llumenat públic, la millora de vo-

reres i l’accessibilitat dels equipa-
ments i vies públiques”.
Junt amb els regidors Ana

Borja i Emili Gómez, la comitiva
va visitar els terrenys dotacionals
del final de l’avinguda Doctor Or-
tiz, on s’ha projectat la construcció
d’un Teatre-Auditori. Davant la
impossibilitat de fer front al finan-
çament íntegre d’este ambiciós
projecte, es planificarà l’edificació
del nou immoble a través de dife-
rents fases, per a la qual cosa el
consistori comptarà amb futures
línies de finançament procedents
de la Diputació de València.

La vicepresidenta de laDiputació visita les obresfinançades amb l’ajuda dela institució provincial

La vicepresidenta passeja per la Pobla per a visitar les obres executades amb recursos de la Diputació



L’estudi de sonometria realitzat al
barri de la platja per a conciliar
els interessos dels qui reclamen
la disminució del soroll al voltant
de la plaça de les Corts Valen-
cianes i de les persones que de-
sitgen la celebració de tot tipus

d’esdeveniments ha estat presen-
tat. L’informe policial conclou que
se superen els límits màxims per-
mesos per a una zona residencial
segons la normativa vigent, però
que no es pot determinar el nucli
com a ZAS (zona acústicament
saturada) i prendre les mesures
correctores que se’n deriven, do-
nat que l’excés de soroll es dóna
només en àrees amb predomini
d’ús recreatiu i en circumstàncies
puntuals.

INVERSIONS
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Comencen les reformesde l’Antiga Cooperativa
L’Ajuntament de la Pobla de Farnals
ha començat les obres d’adequació
de l’antiga Cooperativa Agrícola
perquè este edifici puga acollir les
activitats realitzades per les diferents
associacions locals. Amb l’execució
del projecte, pressuposat amb prop
de 50.000 euros procedents de re-
cursos municipals, també es pretén
dotar a la Unió Musical d’un nou
espai on puga assajar, ja que la
ubicació actual, a la Casa de la
Cultura, no reunix les condicions
necessàries pel que fa a l’amplitud
i estructuració de l’espai. 
Els treballs que s’estan portant a

terme consistixen en l’adaptació de
l’antiga botiga de la Cooperativa,
on es desenvolupen tasques d’in-
sonorització, de millora de l’acces-
sibilitat i d’augment de la seguretat
en aspectes com, per exemple, la
protecció contra incendis. També
s’estan adequant els banys i s’està
construint un magatzem on l’agru-
pació musical puga guardar els
seus instruments.

“Era necessari dotar d’un espai
ampli al teixit associatiu on es po-
gueren realitzar espectacles, con-
vencions i altres esdeveniments amb
unes mínimes garanties de segure-
tat”, ha manifestat Enric Palanca,
alcalde de la Pobla de Farnals. Així
i tot, l’edil destaca que esta obra
“no resta importància a la necessitat
del municipi d’aconseguir un tea-
tre-auditori, ja que esta és una in-
fraestructura indispensable per a
poder celebrar esdeveniments cul-
turals al nostre poble”.

Amb les reformes, l’Antiga Cooperativa estaràa disposició de les associacions locals

Conclusionsde l’estudi desonometria

Es repara elsemàfor de l’av.País Valencià 
L’Ajuntament de La Pobla de
Farnals ha executat l’últim pro-
jecte emmarcat dins del Pla
d’Obres i Serveis 2016, con-
sistent en la reparació del se-
màfor que regula el trànsit a
l’encreuament conformat per
l’avinguda País Valencià i el
carrer Immaculada. L’actuació
ha permés ordenar el pas de
vianants i de vehicles en una
de les cruïlles més transitades
de la localitat.
Els treballs, valorats en

24.850 euros, han consistit en
l’escomesa de nou cablejat i la
implantació d’arquetes noves,
donat que l’automatització s’ha
configurat amb les últimes tec-
nologies i el sistema electrònic
anterior havia quedat totalment
obsolet. Els elements que es
trobaven en bon estat s’han
mantingut, com ara un parell
de bàculs i algunes làmpades
lluminoses, però també s’ha
instal·lat un nou equipament
molt més modern que consistix
en suports i perilles dotades de
tecnologia LED.

S’ha dotat al semàfor de l’avingudaPaís Valencià de nova tecnologia



La Pobla de Farnals ha participat
en la I Trobada del Projecte Global
d’Igualtat de l’Horta Nord en un
acte organitzat a través de la Man-
comunitat amb els pobles de la co-
marca que estan treballant en la
implantació del Pla d’Igualtat. Es
tracta d’un document de treball
amb el qual es pretén garantir les
mateixes oportunitats entre homes
i dones, així com formar i sensibi-
litzar als treballadors públics i a la
ciutadania en la importància d'in-

corporar la perspectiva de gènere
en tots els aspectes de la vida.
L’esdeveniment tingué lloc el 20

de novembre en la Casa de Cultura
de Rafelbunyol, on es desenvolu-
paren tres taules redones per tractar
la incidència del gènere en la in-
tervenció social i la coeducació des
de diferents àmbits socials.
A la trobada varen assistir com

a representants de la Pobla de Far-
nals l’alcalde, Enric Palanca, la re-
gidora de Benestar Social, Maria
Carmen Benlloch, i el cap de la Po-
licia Local, David Gallego. Van re-
bre un reconeixement públic per
haver estat el municipi que més ha
participat en els tallers de formació
a treballadors i treballadores mu-
nicipals impartits dins la programa-
ció d’implementació del pla amb
l’objectiu de sensibilitzar en temes
d’igualtat de gènere.
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CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. L’Ajuntament dela Pobla de Farnals, conscient de l’important paper quejuguen les institucions públiques en la lluita contra laviolència masclista, va commemorar el 25 de Novembre,Dia contra la Violència de Gènere, amb un emotiu acte.L’esdeveniment va consistir en la penjada d’unabanderola al balcó del consistori i la lectura d’unmanifest per part de Maria Carmen Benlloch, regidorade Benestar Social. Cal destacar que el plenari haaprovat una moció en la qual s’insta al Governd’Espanya a retornar a les entitats locals lescompetències  per a lluitar contra la violència de gènere.

BENESTAREN IMATGES

Conveni amb LaCaixa per ajudarels més necessitats
L’Ajuntament, amb la col·labo-
ració de l’Obra Social La Caixa,
ha organitzat per al 13 de gener
l’actuació de grup artístic-cultu-
ral Peloki, que portarà l’espec-
tacle “Blancanieves” al municipi.
Els fons recaptats amb la venda
d’entrades es destinaran a la
compra de bombetes de baix
consum per a fer front a la po-
bresa energètica. A més, es re-
alitzarà un taller d’aprofitament
d’energia elèctrica amb la in-
tenció d’ensenyar com es pot
estalviar electricitat a casa. D’al-
tra banda, La Caixa ha atorgat
1000 euros al consistori perquè
la regidoria de Benestar repar-
tisca caixes de Nadal a aquelles
famílies que no es poden per-
metre la compra de menjars i
productes típics d’esta època.

Se celebra la I Trobadad’Igualtat de la comarca

I Trobada del Projecte Global d’Igualtat de l’Horta Nord

SETMANA DE LA GENT GRAN. La Pobla de Farnals vadedicar una setmana a la gent gran entre el 22 i el 27d’octubre. Al llarg d’estos dies s’organitzaren multitudd’activitats d’entreteniment i formació per a lespersones d’edat més avançada del municipi. Alguns delsesdeveniments que es programaren varen ser unapassejada marítima, una representació teatral, tallers detecnologia i un dinar de germanor.

DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA. El 20 de novembrese celebra, com cada any, el Dia Internacional de laInfantesa. Enguany, la regidoria de Benestar Social es vaunir a esta commemoració a través de diferentsactivitats dirigides als més joves del nostre poble.Durant esta jornada, els xiquets i xiquetes poguerendisfrutar d’un taller de globoflèxia a la Casa de laCultura així com d’un espectacle a l’auditori a càrrec delmag Samuel Pons. D’altra banda, durant la setmanaanterior tingué lloc una jornada al col·legi públic,adreçada a l’alumnat de cinqué i sisé de primària,perquè conegueren els drets i deures de la infantesa. 



MEDI AMBIENT
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Avança l’elaboració del PlaRector de Sanejament iDrenatge Urbà de la Pobla
L’Oficina tècnica de l’empresa Ai-
gües de València està desenvo-
lupant un estudi per a redactar
el Pla Rector de Sanejament i
Drenatge Urbà de la Pobla de
Farnals, l’objectiu del qual és de-
tectar els punts més susceptibles
a inundar-se a causa de les plu-
ges així com trobar les causes i
proposar solucions efectives.
Amb les conclusions de l’anà-

lisi es podrà determinar amb
exactitud l’estat en què es troba
cada punt de la xarxa, i es deta-
llarà la ubicació i les característi-
ques d’elements com els pous,
les canonades i les seues conne-
xions. L’estudi establirà les cotes

màximes de precipitació durant
els últims 15 anys, per a senyalar
els punts que s’inunden més fà-
cilment i proposar solucions con-
cretes. L’examen ja s’ha realitzat
al barri del poble i actualment
s’està treballant en la platja, una
zona més complexa, donat que
s’ubica sobre una marjal.
“Tots sabem en quins punts es

produïxen inundacions quan plou
amb certa intensitat, però gràcies
al Pla Rector de Sanejament i
Drenatge Urbà podrem anticipar
quines solucions funcionaran mi-
llor en cada zona”, ha explicat
Sònia Rivilla, regidora de Medi
Ambient i Sostenibilitat.

NOTÍCIES
BREUS

Animal Rock. La segona edició
del festival benèfic Animal
Rock, celebrat el 21 d'octubre,
ha comptat amb una gran par-
ticipació. Amb l’esdeveniment,
organitzat per l'Ajuntament de
la Pobla de Farnals i la Societat
Valenciana Protectora d'Ani-
mals i Plantes (SVPAP), s’han
realitzat diferents iniciatives
amb l'objectiu de recaptar fons
per a l'organització ecologista.

Es premia elcompromís pelreciclatge
Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lu-
cre encarregada de la gestió del re-
ciclatge d’este material, ha entregat
el guardó Iglú Verd al nostre municipi
com a reconeixement del seu com-
promís amb el reciclatge.
La Pobla de Farnals va reciclar 69

tones de vidre durant el període esti-
val, xifra que suposa un augment del
31% respecte a l’estiu passat. Este
increment és el resultat del compro-
mís dels negocis del municipi amb
el pla estival de reciclatge impulsat
per Ecovidrio junt amb la regidoria

de Mediambient i Sostenibilitat. 24
establiments del poble varen partici-
par en la iniciativa, l’objectiu de la
qual és conscienciar les empreses de
la necessitat de reciclar. Ecovidrio va
proveir de contenidors adaptats a les
necessitats dels negocis i va ampliar
la freqüència de recollida per donar
resposta a l’increment en el consum
d’este material durant l’estiu.

L’alcalde i la regidora amb un representant d’Ecovidrio

En algunes activitats, les persones assistentspogueren participar amb les seues mascotes

Taller mediambiental. L’alum-
nat del CEIP Cervantes ha dis-
frutat d’un taller sobre sosteni-
bilitat com a premi per la
participació del centre en el
Concurs Mediambiental orga-
nitzat per la Diputació de Va-
lència. En esta jornada, els xics
i les xiques han realitzat dife-
rents activitats en relació amb
el consum responsable, el reci-
clatge o l’eficiència energètica.

L’alumat del CEIP Cervantes va disfrutar deles activitats del taller sobre sostenibilitat
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L’Ajuntament de la Pobla de Far-
nals ha elaborat l’avantprojecte
d’un nou espai cultural per tal de
posar solucions als problemes que
presenta la Casa de Cultura. Des
de l’inici de la legislatura, el con-
sistori va ser conscient d’esta ne-
cessitat, ja que la infraestructura
actual té unes dimensions massa
reduïdes i resulta poc funcional.
L’avantprojecte ha sigut el re-

sultat del treball conjunt de la tèc-
nica de cultura, l’arquitecte muni-
cipal, el president i director de la
Unió Musical i la cap de l’escola
de música, qui plantejaren quines
són les necessitats que la infraes-
tructura haurà de cobrir.

Les noves instal·lacions
s’ubicarien al final de l’avinguda
Doctor Ortiz. Com que actualment
no es compta amb el finançament
per a tot el projecte, s’ha planificat
l’edificació en diferents fases. Així,
la infraestructura comptaria amb
tres mòduls que es podrien cons-
truir  de manera independent: un
teatre-auditori amb capacitat per
a 300 persones, un edifici destinat
als departaments de Cultura i

d’Infantesa i un altre espai dedicat
a l’escola i els assajos de l’agru-
pació musical. A més, tots ells es-
tarien intercomunicats i integrats
en un entorn verd.
Ana Borja, regidora de Cultura,

ha explicat que l’avantprojecte és
el ”començament d’un camí que
serà molt llarg”, però ha remarcat
que l’aposta per fer realitat el pro-
jecte “és ferma perquè existix una
demanda que cal cobrir”.

Es planifica laconstrucciód’un nouespai cultural

El programa de “Voluntariat pel Va-
lencià: Parla’m en Valencià”  és un
projecte de participació lingüística
que té per objectiu posar en con-
tacte voluntaris que vulguen desti-
nar una hora a la setmana (durant
un mínim de 10 setmanes) a con-
versar amb persones que volen
llançar-se a parlar en valencià.
El projecte, gestionat per la re-

gidoria d’Educació a través de l’Es-
cola d’Adults, no només posa en
contacte a les parelles lingüístiques
sinó que també organitza altres ac-
tivitats. El 29 de novembre es va

realitzar una eixida al teatre el Mi-
calet per veure l’obra “El verí del
teatre”. Si estàs interessat a formar
part del projecte, pots apuntar-te a
l’Escola d’Adults.

Aprén o ensenya la nostra llenguaamb el Voluntariat pel Valencià
Els participants de la iniciativa “Parla’m en valencià”assistiren a la representació de “El verí del teatre”

Es consolida lacampanya deteatre per a adults
La regidoria de Cultura ha con-
solidat la campanya de teatre
per a persones adultes “L’últim
divendres de mes” amb una
ampla varietat d’estils i de gè-
neres durant la segona edició
de la iniciativa.  Les veïnes i ve-
ïns de la localitat tenen la pos-
sibilitat de gaudir d’espectacles
teatrals de qualitat a la Casa
de la Cultura, de manera gra-
tuïta i sense eixir del poble.



EDUCACIÓ
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L’Ajuntament de la Pobla de Far-
nals sol·licitarà adherir-se al Pla
Edificant per a reformar la cuina
i el menjador del col·legi Cervan-
tes. Esta iniciativa, promoguda
per la Generalitat, comptarà amb
una dotació de 700 milions d’eu-

ros que es destinaran a finançar
actuacions prioritàries en els cen-
tres educatius de tota la Comuni-
tat.  “El nostre compromís per a
solucionar el problema de la
massificació del menjador és
ferm, i farem tot el que estiga en
les nostres mans per a millorar la
situació”, ha exposat Ana Borja,
regidora d’Educació. En segon
termini, el consistori també sol·li-
citarà la construcció d’una nova
escola al barri de la platja. 

Es presenta el Consell de laInfantesa i l’Adolescència
El Consell d’ Infància i Adolescència
Municipal (C.I.A.M.) de la Pobla de
Farnals es va presentar públicament
el 24 de novembre. Hi formen part
una quinzena de xiquets, xiquetes i
adolescents, que varen explicar què
és i per a què servix este òrgan de
participació, que té l’objectiu de fa-
cilitar l’accés i influència d’este sec-
tor poblacional en la presa de les
decisions polítiques locals.
L’esdeveniment va servir per a

commemorar el dia Universal de la
Infància, que se celebra cada any
el 20 de novembre. L’acte va comp-
tar amb la presència de l’il·lustrador
Luis Demano, qui s’ha encarregat
d’elaborar el grafisme de la institu-
ció treballant conjuntament amb els
membres del C.I.A.M. i basant-se
en els dibuixos realitzats pels ma-
teixos al voltant del que per a ells
significa pertànyer a este òrgan de
consulta i participació.
La pròxima reunió del Consell

tindrà lloc el 15 de desembre. Du-
rant esta jornada de treball es co-
mençarà a discutir el contingut del

futur reglament que regirà el fun-
cionament de l’entitat. En les  se-
güents sessions s’aniran concretant
propostes de treball sobre temes es-
pecífics i també s’abordarà la re-
dacció del futur Pla d’Infantesa, do-
cument indispensable per a
obtindre el segell CAI (Ciutats Ami-
gues de la Infància) atorgat per
UNICEF com a reconeixement als
municipis que vetllen pel compli-
ment dels drets dels menors.
Ana Borja, regidora de Joventut,

celebra la posada en marxa del
CIAM, ja que considera que és una
ferramenta “indispensable per a
obrir la participació ciutadana a les
persones més menudes del poble”.

Reforma delmenjador ambel Pla Edificant

La TrobadaPolicial aproximael cos als joves
Els alumnes del CEIP Cervan-
tes de la Pobla de Farnals po-
gueren disfrutar el 27 d'octu-
bre de la I Trobada Policial.
Durant la jornada, el jovent va
conéixer de primera mà la im-
portant feina que realitza el
cos al nostre poble i va desco-
brir com són per dins les am-
bulàncies i les unitats mòbils
dels bombers gràcies a una
mostra de vehicles. L'activitat
també va comptar amb una
exhibició de la Unitat Canina.

Exhibició de la Unitat Canina durant laI Trobada Policial al CEIP Cervantes

Els membres del Consell Municipal d’Infància iAdolescència presenten el cartell de l’òrgan

La Pobla torna aformar part dela Fira Aèria
La Pobla de Farnals, a través
del CEIP Cervantes, participa
per segona vegada en la Fira
Aèria, un projecte d’innovació
educativa que té l’objectiu
d’ensenyar a les persones par-
ticipants com construir drons
amb finalitats socials o me-
diambientals. Enguany, a més,
el projecte s’ha ampliat amb
la iniciativa “Programa la teua
obra”, en la qual els joves tre-
ballaran amb un robot actor.
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Potser, l’any 2010 no era el moment
idoni per a iniciar un negoci. La
crisi econòmica havia començat i
moltes persones es veien obligades
a tancar les seues empreses. En eixe
context de dificultat, Ana Peiró, ve-
ïna de la Pobla de Farnals, va deci-
dir obrir el seu centre d’estètica. 
Al contrari del que molta gent

pensava, l’establiment, ubicat al nú-
mero 13 del carrer Sagunt,  porta
ja 7 anys en marxa. “Ara ho pense,
i vaig ser una inconscient quan vaig
emprendre el negoci”, comenta la
propietària, qui recorda com molts
establiments relacionats amb l’es-
tètica estaven baixant la persiana.
“Ningú apostava per la meua idea
perquè em deien que la gent, en el
primer que retalla, és en els serveis
que jo preste”, explica la professio-
nal. Però el temps ha demostrat que
eixa gent estava equivocada. “Jo ju-
gava amb preus molt competitius
perquè les persones que volgueren
cuidar-se s’ho pogueren permetre,
i això em va ajudar a aconseguir
clients”, detalla la veïna.
L’emprenedora té clar quin és el

secret de l’èxit del seu negoci. “Venc
el que la gent necessita i m’asse-
gure que els resultats són els que
busquen. Per exemple, si faig les
ungles a una clienta i no li agraden,
les esborre i les torne a fer”,   conta
Ana. “La clau és l’honestedat, la
gent sempre l’agraïx”, afegix.
La innovació és també un ingre-

dient important per a l’èxit, així com
mostrar quins són els serveis que

s’oferixen. “El meu punt fort és el
maquillatge i sempre he estat molt
vinculada a les campanyes relacio-
nades amb està matèria”, apunta
Ana. “Per exemple, hi haurà una
en Nadal i segur que se celebrarà
una altra durant l’estiu”, afegix.
Així i tot, l’esteticista també ha

hagut de superar algunes dificultats.
Reconeix que no estar a la ciutat de
València pot complicar la captació
de clients. “Al principi, la localització
del meu negoci pot ser que fóra un
problema, però ja no ho és”, co-
menta Ana, qui afirma que les se-
ues clientes no són només del poble
sinó que també en té moltes del
cap i casal. Però estar en un muni-
cipi menut té molts aspectes positius

que fan que valga la pena apostar
pels negocis locals. La propietària
creu que la gent “és més propera i
que crear vincles és més senzill”. 
Optar per obrir un negoci a la

Pobla de Farnals va ser una decisió
encertada, especialment ara que ja
ha superat el més difícil. “Ja no hi
ha temporada baixa. Normalment,
l’època de més treball va des de
març fins a finals d’octubre i des-
prés es reduïx prou, però este ha
sigut un mes de novembre molt mi-
llor que altres anys i, en el meu cas,
no ha amainat la feina”.
“Treballar al meu establiment

m’ha permés crear el meu propi
ambient per a mi i les meues clien-
tes, cosa que no podia fer abans
de tindre el meu centre”, apunta la
veïna. Precisament, abans de dirigir
el seu negoci, Ana va treballar per
a altres persones. Va ser tota eixa
experiència que va adquirir al llarg
del temps la que va aplicar quan,
anys després d’iniciar-se en el sec-
tor, va complir el que considera que
és el somni de tota esteticista: “tin-
dre el seu propi negoci”.

“Ningú apostava per la meuaidea perquè en el primer queretalla la gent és en estètica” 
CONEGUEM ELS EMPRESARIS LOCALS

ANA PEIRÓ CENTRE D’ESTÈTICA



COMERÇ I TURISME
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La regidoria de Turisme ha pro-
mogut al llarg de l’any diferents
excursions a llocs d’interés de Va-
lència. L’última eixida tingué lloc
el 5 de desembre, amb la visita
guiada al Col·legi Major de la
Seda i l'església de Sant Nicolau.
En el primer dels espais, decla-

rat monument històric-artístic, les
persones participants contempla-
ren l'exposició temporal “Vestir en

la Ruta de la Seda”, amb la mostra
de vestits i complements tradicio-
nals de països que van formar part
d’este itinerari comercial. També
van visitar la Capella i van veure
el laboriós treball de confeccionar
un espolí en un antic teler.
A continuació, els veïns i veïnes

es van dirigir a l'església de Sant
Nicolau, catalogada com la Ca-
pella Sixtina Valenciana.

Bona acceptació del Mercatde Nadal malgrat l’oratge
L'Ajuntament ha posat en marxa la
Fira de Nadal, una campanya amb
la qual s’agrupen les activitats cultu-
rals, esportives i d'oci compartit que
es duen a terme durant estes setma-
nes. Es va encetar els dies 1, 2 i 3 de
desembre amb la realització d’un
mercat artesà i del comerç local. Les
baixes temperatures feren minvar la

presència de veïns i veïnes, sobretot
durant la jornada de dissabte, però
la bona acollida del divendres i el
gran ambient del diumenge indiquen
que “li donarem continuïtat al mercat
en edicions successives per a conso-
lidar una activitat atractiva per a veïns
i visitants”, segons ha indicat Emili
Gómez, regidor de Comerç.

Exhibició d’oficis tradicionals al Mercat de NadalCercavila a càrrec de l’Associació de ComerciantsUn grup de veïns i veïnes visiten el Col·legi d'ArtMajor de la Seda i l'església de Sant Nicolau
Les persones participants en l’excursió enla visita a l’església de Sant Nicolau

Art urbà al’Oficina deTurisme
La façana de l’Oficina de Tu-
risme presenta un nou aspecte
amb la incorporació d’un grafit
dissenyat per l’artista urbà Erb
Mon. Amb esta iniciativa, la re-
gidoria de Turisme pretén fer
més interessant la imatge de
la infraestructura  i incorporar
l’art urbà com un dels atractius
del municipi. Les obres d’Erb
Mon han estat pintades a pa-
rets de Barcelona i Bilbao i re-
centment ha presentat alguns
treballs en el festival d’arts In-
tramurs de València.

Treball realitzat pel muralista ErbMon a la façana de la infraestructura

Espectacle de titelles a la plaça Sant Vicent
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El poliesportiu de la Pobla de Far-
nals va ser l’escenari el passat 25
de novembre de la final de la XXIII
Copa d’Espanya de futbol ame-
ricà. L’esdeveniment esportiu va
enfrontar als Dracs de Catalunya,
equip procedent de Badalona,
contra els LG Las Rozas Black De-
mons, en un partit en què l’equip
català es va imposar al madrileny
per 26 punts a 7.

Enric Palanca, alcalde de la Po-
bla de Farnals, valora que el pre-
sident de la Federació Espanyola
de futbol americà haja donat l’en-
horabona al consistori i al Club
Esportiu Sants de la Creu “per
l’excel·lent treball realitzat”. L’edil
destaca que el responsable “ha
deixat la porta oberta a la cele-
bració de nous esdeveniments
d’este tipus en el futur.Gran final de la Copa d’Espanya de futbol americà a la Pobla

Copa d’Espanya de Futbol Americà a la localitat 

Sant SilvestreSolidària enbenefici de “Agua Pura”
La cinquena edició de la carrera
Sant Silvestre Solidària de la Pobla
de Farnals se celebrà el passat
dissabte 16 de desembre en un
gran ambient festiu. Enguany, els
beneficis recaptats es destinaran
a l’ONG local Agua Pura, entitat
que dedica els seus esforços a ofe-
rir ajuda al desenvolupament dels
pobles més desfavorits. 
Les competicions de les cate-

gories infantils, des de prebenja-
mins fins als juvenils, començaren
a les 17 hores. La prova reina, de
5 quilòmetres de longitud, va tin-
dre lloc a partir de les 19 hores.
No només es repartiren premis
per a les tres primeres persones
classificades de cada categoria,
sinó que també es valoraren les
disfresses, tant de manera indivi-
dual com grupal, així com el club
participant més nombrós.



Espai reservat per a l’opi-
nió del Partit Popular, que
no ha presentat en el ter-
mini establert el seu escrit.

OPINIÓ
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La crisi que afecta l’intent inde-

pendentista d’una part de la po-

blació catalana, en nom de tota

Catalunya, ha portat a tots els

partits polítics de l’Estat Espanyol, a haver de prendre postura

davant o enfront dels anomenats independentistes.

EL PSOE ha hagut de prendre la seua postura, una postura

que ha rebut crítiques per part de tots els altres partits que han

conformat dos blocs totalment enfrontats, entre els autoanome-

nats constitucionalistes i separatistes, el que vol dir que hem pres

la postura més coherent, és a dir, una postura allunyada de la

visceralitat dels dos extrems, que busquen, no una entesa entre

tots els catalans com desitja i promou el PSOE, sinó la victòria

d’una part  enfront de l’altra, el que provocaria, no una norma-

lització de les relacions entre tota la gent de Catalunya, sinó

una continuació de la crisi, perquè ningú no acceptaria la derrota,

comportant un enfonsament de l’economia catalana, tal com ja

s’està veient a hores d’ara.

EL PSOE, com a partit d’esquerres, amb vocació d’estat i de

govern, partit internacionalista, és a dir, partit que no vol crear

fronteres sinó obrir-les, que vol defensar els interessos del poble

treballador i lluitar perquè  les mesures socials siguen les principals

que s’adopten per recuperar el benestar, partit que considera

que Catalunya té molt més futur dins de l’Estat Espanyol que no

pas fora, va acceptar, amb molts disgusts per part de la militància,

l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, en proclamar-se la

Declaració Unilateral d’independència.

Què s’havia d’haver fet sinó, en un cas de flagrant incompli-

ment de les lleis espanyoles? Com és lògic, fer tornar a la senda

constitucional aquells que se n’havien desviat. Una volta acon-

seguit aquest punt la solució passa per dialogar, negociar, con-

véncer, que no és el mateix que véncer, perquè Catalunya torne

a ser el que sempre ha sigut: el motor econòmic d’Espanya, el

territori més solidari de l’Estat Espanyol, que ha sabut acollir a

qui ho necessitava sense distincions de cap mena.

Però tot açò no podrà dur-se a terme si els extrems no afluixen

en les seues voluntats de véncer en lloc de convéncer, i en

comptes de solucionar el problema, no facen més que agreujar-

lo. Estem convençuts que el poble de Catalunya, que no és

tonto, sabrà distingir el que s’ha de fer per mantindre la convi-

vència entre el poble de Catalunya i la resta d’Espanya. Els so-

cialistes estem disposats a fer el que calga per a aconseguir que

això siga una realitat.

PARTIT POPULAR LA CRISI ACATALUNYAPARTIT SOCIALISTA
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SOL·LICITA UN EXEMPLAR DE L’INFOCREU EN CASTELLÀ A LES OFICINES
DE L’AJUNTAMENT O DESCARREGA-TE’L DE L’ESPAI WEB MUNICIPAL

12 DE DESEMBRE
aContacontes infantil a càrrec
d’Almudena Francés amb l’espec-
tacle “La casa de Carmeta”. A les
18.15 hores a la biblioteca.

15 DE DESEMBRE
aConcert titulat “Barroc a la
Creu” a càrrec de Floresta Ensem-
ble. A les 20 hores a la Parròquia
de la Platja.
aRitual de cremada del vesc i re-
partiment de noves espècies a cà-
rrec de l’Associació de Comer-
ciants a la plaça Sant Vicent.

16 DE DESEMBRE
aV edició de la carrera Sant Sil-
vestre Solidària en benefici d’Agua
Pura. A partir de les 17.00 hores
a l’Avinguda País Valencià. Orga-
nitzada pel Club d’Atletisme.

17 DE DESEMBRE
aConcert de la coral de la Unió
Musical de la Pobla de Farnals. A
partir de les 18.30 hores a la
Casa de la Cultura.

18-19-20 DE DESEMBRE
aJornades del centre de Forma-
ció de Persones Adultes amb ta-
llers intergeneracionals sobre el
canvi climàtic.

19 DE DESEMBRE
aPresentació del llibre “Encara
no és tard” d’Andreu Escrivà. A
les 17 hores a l’FPA. 

19-20-21 DE DESEMBRE
aAudició de l’escola de música
de la Unió Musical. A les 18.30
hores a la Casa de la Cultura.

22 DE DESEMBRE
aCavalcada dels patges. Arreple-
gada de cartes per als Reis d’O-
rient, organitzada per l’Associació
de Comerciants. A les 20.30 hores
a la plaça Sant Vicent.

23 DE DESEMBRE
aConcert de la Xiqui Band, la
Banda Juvenil i la Banda Simfò-
nica de la Unió Musical. A les 18
hores a la Casa de la Cultura.

26-27-28-29 DE DESEMBRE
aTallers de Nadal per a xiquets i
xiquetes. De 10.30 a 12.30 hores
a la Casa de la Cultura. Amb ins-
cripció prèvia.

4 DE GENER
aTeatre de titelles amb l’obra
“Visca la imaginació” a càrrec de
la companyia Teatro Bufo. A les
17.30 h a l’edifici Veles el Vents.

5 DE GENER
aEls Reis d’Orient arribaran en
barco al port esportiu de la Pobla
de Farnals a les 16.15 hores. Des-
filaran pels carrers del barri de la
platja fins a arribar a l’església i
tot seguit repartiran regals i xoco-
lata. A les 18 hores tindrà lloc la
cavalcada pel nucli urbà del poble
que finalitzarà a l’Ajuntament, on
també repartiran regals i xocolata
als xiquets i xiquetes assistents. 

AGENDA
D’ACTIVITATS

FIRA DE NADAL


