EDITORIAL

L’AJUNTAMENT SÍ QUE RESPON
En l’últimes setmanes, des de l’Ajuntament s’han
organitzat vàries trobades, tant amb associacions i
entitats ciutadanes com amb veïns i veïnes, en
general, per a donar-los a conéixer quines són les
principals inversions previstes en el pressupost
municipal de 2008, és a dir, per a donar compte de
a què es destinaran els ingressos que perceben les
arques públiques.
La llista és profusa, ja que ens trobem amb l’inici de
la remodelació integral de la piscina d’estiu i de
l’avinguda Sant Onofre, amb la construcció d’un
pavelló esportiu en el col·legi La Constitució i la
millora dels nostres carrers i barris, amb un nou
parc en Peset Aleixandre i l’espai de creació jove de
l’antic escorxador, amb un aparcament públic junt
a l’IES Riu Túria i més obres d’accessibilitat, i amb
un important impuls a la modernització de l’Ajuntament, que inclou la posada en marxa de l’Oficina
d’Informació Ciutadana, l’ampliació dels tràmits
telemàtics i la implantació de Noves Tecnologies.
Són totes importants, però hi ha una en la qual
inevitablement centrem la nostra atenció: la
posada en marxa d’una escola infantil per a xiquets
i xiquetes de 0 a 3 anys en els terrenys de l’antiga

Turégano. Este projecte és la resposta de l’Ajuntament a una demanda ciutadana que la Generalitat
valenciana, de la qual depenen les competències
en matèria d’educació, ha desoït durant anys. El
consistori s’ha vist obligat novament a assumir un
projecte costós i que no és de la seua competència
davant de la passivitat de l’administració autonòmica. Esperem que no haja de fer-ho una altra
vegada i que el Consell done el vistiplau ja a la residència de persones majors i de persones amb
discapacitat que li correspon al nostre poble per
dret.

En la últimas semanas, desde el Ayuntamiento se han
organizado varios encuentros, tanto con asociaciones
y entidades ciudadanas como con vecinos y vecinas,
en general, para darles a conocer cuáles son las principales inversiones previstas en el presupuesto municipal de 2008, es decir, para dar cuenta de a dónde se
van a destinar los ingresos que perciben las arcas
públicas.
La lista es profusa, ya que nos encontramos con el
inicio de la remodelación integral de la piscina de
verano y de la avenida San Onofre, con la construcción de un pabellón deportivo en el colegio La Constitución y la mejora de nuestras calles y barrios, con
un nuevo parque en Peset Aleixandre y el espacio de
creación joven del antiguo matadero, con un aparcamiento público junto al IES Riu Turia y más obras de
accesibilidad, y con un importante impulso a la
modernización del Ayuntamiento, que incluye la

puesta en marcha de la Oficina de Información
Ciudadana, la ampliación de los trámites telemáticos
y la implantación de Nuevas Tecnologías.
Son todas importantes, pero hay una en la que inevitablemente centramos nuestra atención: la puesta en
marcha de una escuela infantil para niños y niñas de
0 a 3 años en los terrenos de la antigua Turégano. Este
proyecto es la respuesta del Ayuntamiento a una
demanda ciudadana que la Generalitat valenciana, de
la que dependen las competencias en materia de
educación, ha desoído durante años. El consistorio se
ha visto obligado nuevamente a asumir un proyecto
costoso y que no es de su competencia ante la pasividad de la administración autonómica. Esperemos
que no tenga que hacerlo otra vez y que el Consell dé
el visto bueno ya a la residencia de personas mayores
y de personas con discapacidad que le corresponde a
nuestro pueblo por derecho.
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ESPECIAL PRESSUPOST 2008

Pressupost
2008: qualitat
de vida
El pressupost per a l’any 2008 consolida la
construcció d’un poble per a viure. És el
resultat d’una gestió amb un marcat
contingut social, en la qual la prioritat són
els ciutadans i les ciutadanes. Reproduïm
en aquestes pàgines els principals programes per àrees, alguns ja consolidats i,
inclús, de referència per a altres municipis;
altres sorgits de les necessitats que imposen
els vertiginosos canvis que vivim dia a dia.
D’altra banda fem un recorregut per les
principals inversions previstes per a este
exercici.

Cultura

•
•
•
•
•
•

Teatre i Dansa.
Projeccions Cine.
Concerts de Música.
Campanya Anem al Teatre.
Activitats Diverses a l’Auditori Molí de
Vila.
Exposicions.
Concursos i Certàmens.
Cursos i Tallers.
Activitats Diverses a la Casa de Cultura.
Subvencions a Entitats Culturals.
Publicacions.
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•
•
•
•
•

1.739.135,52 euros
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programes
Benestar Social

• Família: Servei Especialitzat d’Atenció a la
Família i la Infància –SEAFI–, Servei d’Ajuda
a Domicili, Prestacions Econòmiques
Reglades –PER–, Ajudes Econòmiques a
Famílies.
• Persones Discapacitades: Pla d’Accessibilitat,
Oci i Temps Lliure per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual, Centre
Ocupacional, Taller de Suport a Famílies de
Persones Discapacitades, Subvencions a
Centres Especialitzats.
• Participació i Cooperació Social.
• Dona: Vivenda Tutelada, Assessoria Jurídica.
• Drogodependències: Pla Municipal de
Drogodependències. Unitat de Prevenció
Comunitària (UPC).
• Immigració.
• Infància i Joventut: Centre de Dia de Menors
“Centre Obert”, Prevenció i Detecció del
Maltractament Infantil, Prestacions
Econòmiques per Acolliment Familiar,
Beques de Menjador, Beques de Campament
i Beques de Guarderia.
• Informació i Atenció al Públic.

1.596.129,57 euros

Joventut

• Cases de Joventut.
• Inquietuds juvenils.
• Instal·lacions Juvenils: Quart Jove,
L’Amagatall, La Cebollera, Barranquet i
Rocksala, sala municipal de música
moderna.
• Servei d’Orientació Laboral.
• Xarxa TIC.
• Xarxa Joves.net.
• Campanya d’estiu.
• Centre d’Informació Juvenil.
• Quart de Nit.
• Espai de Creació Jove.
• Quart Jove.es

956.576,74 euros
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programes

Esports
• Espai de Salut “Aquartesport”, el balneari urbà de
Quart de Poblet.
• Escoles d’Iniciació Esportiva.
• Jocs Esportius Escolars.
• Ajudes a la Promoció de l’Esport Federat.
• Gimnàstica de Manteniment-Musculació-Aeròbic.
• Servei de Rehabilitació Funcional.
• Campionat Local i Copa de Futbol-Sala.
• Proves d’Interés Local.
• Cursos de Natació a les Piscines Climatitzades.
• Activitats Físiques en Medi Aquàtic.
• Cursos Intensius d’Aprenentatge de la Natació.
• Accessos Puntuals a Instal·lacions Esportives.
• Programes d’Assessorament Mèdic i Esportiu.
• Atenció i Informació i Serveis Generals.
• Mes de l’Esport.
• Programa Pilota Valenciana a l’Escola.

2.039.736,29 euros

Educació
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Programa de Garantia Social (PGS).
Centre de Recursos Educatius.
Activitats Extraescolars en Centres Públics i EPA.
Gabinet Psicopedagògic en Centres Concertats.
Gabinet Psicopedagògic en Centres Públics.
Monitors-educadors de menjador.
Transport ensenyança.
Ioga.
Matinal Xiquets (guarderia en centres escolars).
Activitats d’Educació (simpòsiums, adquisició de
bibliografia especialitzada, conveni AjuntamentUniversitat, programes europeus,…).
Beques i Ajudes (estudi de l’ESO, estudis
universitaris, música, llibres, dansa, col·laboració
amb el Barri del Crist i altres ajudes).
Campanyes de sensibilització e informació
(absentisme escolar).
Conservatori.
Activitats docents de l’EPA.

2.109.319,30 euros
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programes
Persones Majors

• Tallers i Manualitats.
• Excursions.
• Curs de Massatge i Benestar.
• Estimulació de la Memòria.
• Quadern Literari.
• Xarrades-col·loqui.
• Escola Coral.
• Tall i Confecció.
• Escola de Dibuix i Pintura a l’Oli.
• Ioga per a Persones Majors.
• Arts Escèniques: Teatre, Playback.
• Balls de saló.
• Celebracions Carnestoltes.
• Celebracions Festes de Pasqua.
• Falles.
• Setmana del Jubilat i Pensionista.
• Celebració 9 d’octubre.
• Festes Nadalenques.
• Clubs de Convivència.

228.656,34 euros

Igualtat
• Pla d’Igualtat d’Oportunitats.
• Pla Contra la Violència de Gènere.
• Xarxa de Minicipis sense Violència de
Gènere.
• Campanyes y programes de sensibilització.
• Orientació psicològica.
• Orientació Jurídica.
• Informació per a la recerca d’ocupació.
• Assessorament per a dones empresàries.

956.576,74 euros
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inversions

Remodelació del Parc de Peset
Aleixandre.
INVERSIÓ: 332.361,75 €

Remodelació integral de l’avinguda
Sant Onofre.
INVERSIÓ: 2.100.000 €

Construcció d’un pavelló poliesportiu al
Col·legi La Constitució.
INVERSIÓ: 631.006,60 €

Escola Infantil en Terreny Públic
(junt a Turégano).
INVERSIÓ: 1.600.000 €
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Remodelació de la Piscina d’Estiu.
INVERSIÓ: 1.700.000 €

Creació d’un aparcament públic
junt a l’IES Riu Túria.
INVERSIÓ: 297.860,40 €
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inversions

Servei Urgent de Manteniment
(SUM).
INVERSIÓ: 172.039,43 €

Pla de Modernitzación de l'Administració.
Subvencionat pel Govern d'Espanya.
INVERSIÓ:

Servei d'Assessorament de lloguer i
renda d'emancipació. Subvencionat
pel Govern d'Espanya.

521.600 €

Rehabilitació Integral del Casino.
INVERSIÓ: 2.800.000 €
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Espai Jove de Creació a l'antic escorxador.
Subvencionat pel Govern d'Espanya.
INVERSIÓ: 290.000 €

Projecte de Parc Fluvial del Túria.
Subvencionat pel Govern
d'Espanya.
INVERSIÓ: 15.000.000 €

ESPECIAL PRESSUPOST 2008

inversions
Reforma de l'Auditori Molí de Vila.
Mobiliari del centres de persones
majors.
INVERSIÓ: 10.000 €

Renovació del paviment, voreres,
sanejament i jardins.
INVERSIÓ: 240.000 €

INVERSIÓ:

24.000 €

Ajudes per a rehabilitar façanes en
edificis antics.
INVERSIÓ: 25.000 €

Urbanització del polígon industrial.
INVERSIÓ: 40.000 €

+ 18% d'inversió en nova construcció.
INVERSIÓ:

30.000 €

El Fanalet 11

Paper ecològic

Supresió de barreres.

NOTÍCIES

Les Biblioteques
celebren el Mes del
Llibre de l’1 al 23 d’abril
T Enguany s’ha programat un taller
de contacontes per a iaios i iaies,
activitats d’animació a la lectura,
teatre i la presentació d’un llibre

L

es Biblioteques Municipals Enric Valor de
Quart de Poblet tenen ja tancada la programació del Mes del Llibre, una campanya
amb la qual commemoren tant el 2 d’abril, Dia
Internacional del Llibre Infantil, com el 23 d’abril,
Dia Mundial del Llibre.

Els actes comencen el dimarts 1 d’abril, a les 19.30
hores, a la Biblioteca Pública Municipal amb l’acte
de lliurament dels premis del XIV Concurs de
Disseny de Punt de Lectura, en el qual es presentaran també els dissenys guanyadors i seleccionats,
que s’exposaran durant el Mes del Llibre a la Biblioteca Pública Municipal.
El tradicional sorteig de llibres es farà el dimecres 2
i el dimecres 23 d’abril en la Biblioteca i en les
agències de lectura de Marqués de Solferit i de Lluís
Vives simultàniament, a les 20 hores. Per participar
en la rifa cal fer ús del servei de préstec. Es donarà
un número per cada carnet de soci o sòcia que
s’emporten documents prestats. Per al sorteig del
dia 2, es podrà arreplegar número a partir del dia 27
de març i per al del dia 23, des del 17 d’abril.
Marta Pereira impartirà uns tallers d’animació
lectora per a xiquets i xiquetes de 5 a 10 anys, on a
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més a més de contar contes, ensenyarà diverses
manualitats sempre relacionades amb el llibre.
L’activitat s’inicia amb un taller destinat als iaios i a
les iaies perquè coneguen eines de contacontes i
després puguen acompanyar els seus nets i netes
als tallers. Estarà el dijous 3 d’abril en el Centre de
Convivència “Sant Onofre” i del 7 d’abril al 24 de
maig, en les Biblioteques Municipals Enric Valor.
Les Biblioteques han programat també una activitat d’animació a la lectura a càrrec de Jorguina
Teatre, Històries de la mar, que gaudira l’alumnat
de 5é d’Educació Primària del municipi amb visites
concertades del 7 a l’11 d’abril.
L’hora del teatre familiar arriba el diumenge 20
d’abril, a les 19 hores, a l’Auditori Molí de Vila, amb
l’obra de Julio Martí, Uhhhh..., posada en escena
per Màgic 6. A partir del 14 d’abril, les invitacions
estaran a disposició del públic en les Biblioteques
Municipals Enric Valor i, el mateix dia, en la taquilla
de l’Auditori (només es donaran quatre invitacions
per persona).
Finalment, la Casa de Cultura acollirà el 22 d’abril,
a les 19.30 hores, la presentació del llibre Cincuenta
documentos inéditos para una historia de Quart en
época bajomedieval, de Rafael Valldecabres.
Des de la Regidoria de Biblioteques, que dirigix Mª
del Mar López, ens recorden que el 23 d’abril, en les
Biblioteques Municipals Enric Valor, s’obsequiarà
amb una flor a cada soci o sòcia que facen ús del
servei de préstec.

NOTÍCIES

El Ayuntamiento crea
zonas WIFI en las
bibliotecas municipales
L
as tres Bibliotecas Municipales Enric Valor de Quart
de Poblet se han convertido en zonas WIFI, en las que
los usuarios y usuarias pueden
conectarse gratuitamente a
Internet a alta velocidad desde
su propio portátil. Éste es el
primer paso de un proyecto
mucho más amplio que persigue
extender paulatinamente la
comunicación inalámbrica a
todo el municipio, incluidos los
parques públicos.

El siguiente paso en la apuesta
por las Nuevas Tecnologías es la
creación de esta red de zonas
WIFI, que ha sido posible gracias
a la instalación de dos ordena-

Dos jóvenes consultan un ordenador de la XARXA TIC.

dores en cada biblioteca con
conexión de acceso a Internet a
alta velocidad y con redes de
área local inalámbrica, en el
marco del programa Internet
Bibliotecas, que financian los
ministerios
de
Industria,
Turismo y Comercio, y Educa-

T El consistorio trabaja en un proyecto para
extender la comunicación inalámbrica a
diferentes puntos públicos, incluidos los parques.

ción y Cultura, la entidad Red.es
y las comunidades autónomas.
De esta forma, las personas que
acuden tanto a la Biblioteca
Pública Municipal como a las
agencias de lectura de la calle
Luis Vives y de la calle Marqués
de Solferit pueden acceder a
Internet bien desde los ordenadores públicos bien desde su
propio portátil conectándose a
la red inalámbrica, de la que se
benefician también los vecinos y
las vecinas de los edificios adyacentes a las bibliotecas.
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El Ayuntamiento puso en
marcha ya en la pasada legislatura la Xarxa TIC, una red de
acceso gratuito a Internet y al
uso de ordenadores en dependencias municipales (las bibliotecas, Quart Jove, las casas de
juventud L’Amagatall y Barranquet y el Centre de Recursos
Formatius), como colofón al
programa gratuito de alfabetización informática dirigido a toda
la ciudadanía.

NOTÍCIES

El consistorio abre el
servicio de alquileres
LA NUEVA OFICINA INFORMA Y ASESORA SOBRE LAS AYUDAS QUE OTORGA EL MINISTERIO DE LA
VIVIENDA A PROPIETARIOS/AS E INQUILINOS/AS Y SOBRE LA RENTA DE EMANCIPACIÓN

E

l Ayuntamiento de Quart
de Poblet ha puesto en
marcha un servicio de
asesoramiento sobre alquileres,
que actuará como puente entre
la ciudadanía y la Sociedad
Pública del Alquiler. El servicio
se presta en las dependencias de
la Oficina de Información al
Consumidor (OMIC).
Esta prestación es fruto del
convenio firmado entre el
consistorio y la Sociedad Pública
del Alquiler (SPA), entidad
creada por el Ministerio de
Vivienda en 2005 con el objetivo
de dinamizar el mercado del
alquiler y facilitar a la ciudadanía el acceso a la vivienda, ya
que introduce importantes
ventajas tanto para los propietarios de los pisos como para los
inquilinos.
Así, las personas interesadas en
poner una vivienda en alquiler
acuden a la SPA, que las incluye
en su base de datos. A partir de
ese momento, la SPA busca un
inquilino y, desde la firma del
primer contrato de arrendamiento y durante un periodo de
cinco años, ingresa mensualmente al propietario el importe
de la renta, incluso aunque el
inquilino deje antes el piso. De
esta forma, se eliminan los
riesgos de impago. Además,
garantiza la devolución de la
vivienda en las mismas condi-
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ciones en que fue entregada y
contempla subvenciones de
hasta 6.000 euros para rehabilitarla.
Respecto al inquilino, la SPA le
busca una vivienda adecuada a
sus necesidades y a precio inferior al del mercado entre los
pisos incluidos en su base de
datos, le asegura que esté en
perfectas condiciones de habitabilidad y actúa como mediadora
en caso de conflicto con el
arrendatario.
En el caso de Quart de Poblet, el
servicio municipal remite a los
ciudadanos y ciudadanas a la
SPA tras informarles de los pasos
que deben seguir y ayudarles a

cumplimentar la documentación. Además, realiza funciones
de asesoramiento e información
sobre el Plan de Apoyo a la
Emancipación, por el cual el
Ministerio de la Vivienda otorga
el pago de una renta mensual de
210 euros durante cuatro años a
los y las jóvenes de entre 22 y 30
años que tienen una vivienda
alquilada. En caso de contratos
nuevos, la ayuda asciende a 600
euros de préstamo, que se
pueden utilizar para la fianza y
120 euros para el coste financiero de un aval. Los requisitos
son tener ingresos regulares
inferiores a 22.000 euros brutos
anuales y ser titular del contrato
de alquiler.

La alcaldesa junto a la entonces ministra de la Vivienda en la firma del convenio.

NOTÍCIES

Quart commemora el
8 de març amb el lema
“Diferents sí, desiguals no”
participar inscrivint-se prèviament en la Casa de la Dona o
eixe mateix matí en el Parc
Poliesportiu, de 9.30 a 10.45
hores.
La jornada continuarà amb una
sessió de batukada, on desfilarà
un grup de percussió, el lliurament de premis a les 12.30 hores
i una exhibició d’aeròbic.

L

’Ajuntament, a través de
la Regidoria d’Igualtat
d’Oportunitats, que dirigix Mercedes Zuriaga, ha organitzat els actes commemoratius
del 8 de març, Dia de les Dones,
que enguany tenen com a lema
Diferents sí, desiguals no, perquè
“no hi ha dues dones iguals. Les
dones pertanyem a diferents
races, nacionalitats, cultures…
tenim diferents formes de pensar
i de viure, diferents opcions
sexuals… Som diferents entre
nosaltres i també respecte a
l’altre sexe. En la diferència es
construïx la llibertat personal, en
canvi, la desigualtat constituïx la
discriminació, l’exclusió i la invisibilització. Per aquesta raó, este
8 de març reclamem el dret a ser
diferents sense ser desiguals”,
expliquen des de la Casa de la
Dona. Com va dir George Sand
“la dona no existix. Només hi ha

dones els tipus de la qual varien
a l’infinit”.
El programa arranca el 7 de
març a les 22.30 hores a l’Auditori Molí de Vila amb l’obra Érase
una vez… la mujer, de la
companyia Ganes Teatre, un
divertit espectacle de mim
pensat i fet per dones.
Per al matí del 8 de març s’ha
organitzat al carrer Xiquet de
Quart (junt al col·legi La Constitució) una Gran Festa per a les
Dones. A les 10 hores començarà
la festa infantil amb un taller de
titelles i a les 10.45 hores,
aeròbic. Entorn de les 11 es
donarà l’eixida a la XVI Volta a
Peu de Dones, en la qual es pot

Ja a la vesprada, la Casa de la
Dona fa un crida a participar en
la manifestació que se celebra a
València, a la Glorieta, i com a fi
de festa, acudir a l’espectacle de
dansa, Efectes, de la companyia
Ballet Español Fusión, a les 22.30
hores a l’Auditori Molí de Vila.
Finalment, la Casa de la Dona
organitza del 3 d’abril al 26 de
juny un taller d’escriptura creativa, de 17 a 19 hores.
La convocatòria d’esta campanya del 8 de març la realitzen l’Ajuntament, l’Associació Mujer,
Ocio y Trabajo, l’Associació de
Dones Progressistes, l’Associació d’Ames de Casa i Consumidors Tyrius, l’Associació de Boixeteres, l’Associació de Dones
per a la Democràcia i l’Associació Dones, Filosofia i Gènere.

T La Volta a Peu de Dones i festa infantil se celebra el
dia 8 pel matí en el carrer xiquet de Quart.
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Imatge d’arxiu de la Volta a Peu.

NOTÍCIES

Naix la web de la joventut
www.quartjove.es
LA REGIDORIA DE JOVENTUT OFERIX AL NOU PORTAL INFORMACIÓ DELS SERVEIS, PROGRAMES,
AJUDES I PROPOSTES QUE INTERESSEN ELS I LES JOVES
Els i les joves poden accedir-hi a
la proposta formativa i d’oci i
temps lliure.

Jocs en la festa de presentació de la web.

L

a Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Quart de
Poblet va llançar la seua
nova web jove en una festa
presentació al centre Quart Jove
(carrer de la Torreta, 1), a la qual
van assistir l’alcaldessa, Carmen
Martínez, el regidor de Joventut,
Juan Medina, i el president del
Consell de la Joventut de Quart
de Poblet, Salvador Martínez
Manzano.
Els i les joves que hi van participar gaudiren de diferents activitats com jocs de taula, rol en
viu, Wii, animacions teatrals i
música en directe.
La nova web ens recorda l’objectiu de la Regidoria de Joventut
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i de l’equip que la integra:
contribuir en l’educació dels i de
les joves de Quart de Poblet
perquè siguen ciutadans i ciutadanes compromesos que participen de la seua realitat
enriquint-la i millorant-la.

Les dificultats de la joventut per
a obtindre una vivenda i un
treball en els últims anys han fet
que iniciar una vida independent siga complicat. Els tres
pilars que faciliten l’emancipació són la vivenda, l’ocupació
i la mobilitat. Sobre els tres es
pot trobar informació detallada
en quartjove.es; des de tota
l’oferta del Servei d’Orientació
Laboral al Programa d’Emancipació amb les dades més noves
de l’Institut de la Joventut
(Injuve), passant per tot allò que
s’ha de saber sobre la Renda
d’Emancipació o les ajudes a
l’adquisició o lloguer d’una
vivenda.

Una ullada a quartjove.es ens
descobrix la informació puntual
sobre tots els centres joves del
municipi, els serveis que
oferixen i on trobar-los. També
es detallen les associacions juvenils locals i com contactar-ne.
Al registrar-se en la web, Quart
Jove facilita 10 missatges de text
gratuïts i la possibilitat de rebre
informació sobre les últimes
novetats i les pròximes activitats.

El regidor Juan Medina en la presentació de la web.

NOTÍCIES

El Col·legi La Constitució
celebra el 25 aniversari
ELS ACTES CULMINARAN AL JUNY AMB UNA FESTA FINAL DE CURS QUE REUNIRÀ A ANTICS I
ACTUALS ALUMNES I INTEGRANTS DEL CLAUSTRE I DE L’AMPA

Els actes, en els quals han col·laborat l’Ajuntament de Quart de
Poblet, l’Associació de Mares i
Pares de l’Alumnat del centre i la
Conselleria d’Educació, van començar a l’octubre amb un concurs de dibuix per a seleccionar
el cartell anunciador d’este aniversari. La finalista va ser l’alumna de 5t, del Programa d’Immersió Lingüística, Llum Nácher
Arroyo. Posteriorment, es va realitzar una foto aèria al pati del
col·legi, patrocinada per l’Ajuntament, en la qual alumnat i
professorat es van unir per a formar el número 25. Actualment, a

Mural format per l’alumnat i el professorat del Centre.

la façana del col·legi està col·locada una gran pancarta patrocinada per Bancaixa, que integra
el lema, el dibuix de Llum i el
gran 25.
Al mateix temps, es va iniciar
una tasca de recopilació de fotografies de les festes i esdeveniments que s’han celebrat durant
estos vint-i-cinc anys (Nadal,
Carnestoltes, Falles, Setmana
Cultural i fi de curs) per a plasmar-les en exposicions. Així,
coincidint amb la festivitat el 6
de desembre, Dia de La Constitució, el passat 3 de desembre es
va realitzar l’acte d’inauguració
oficial del XXV aniversari amb
l’exposició “La nostra escola al
llarg del temps”. Van acudir autoritats del municipi i una representació de l’AMPA.
El centre es va sumar també el
31 de gener a la commemoració
del Dia de l’Arbre, en el qual es

Dibuix de Llum Nácher.

va inaugurar un circuit botànic
denominat “Les nostres plantes”. Van presidir novament representants de la corporació
municipal, de l’AMPA i de l’Associació d’Amics de les Arts Plàstiques, que va col·laborar directament en la realització del circuit.
El programa culminarà amb una
festa al final de curs, que s’ha
pensat com el punt de trobada
de nous i antics directors, professorat, alumnat, representants
de l’AMPA i nombroses persones
vinculades amb el centre, ja que,
com subratllen des de l’actual
equip directiu, “gràcies a l’esforç
i dedicació de totes elles hui en
dia podem contar la història del
CEIP “La Constitució”.
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E

l CEIP “La Constitució”
viu un moment molt especial, ja que este curs escolar, 2007-2008, celebra el seu
25 aniversari. Davall el lema “25
anys creixent amb tu”, el professorat ha organitzat amb esforç i
afecte diverses activitats per a
commemorar les bodes de plata.

NOTÍCIES

La Mancomunidad
organiza un curso para
asociaciones
L
a Mancomunidad Inter municipal Barrio del Cristo, Aldaia-Quart de Poblet, conjuntamente con la Fundación para el Desarrollo de l’Horta Sud, ha organizado un
curso de formación para las asociaciones y entidades ciudadanas del Barrio que, con el título
Pon los papeles al día, ha servido
para informarlas y asesorarlas
sobre cuestiones relacionadas
con la gestión administrativa y
legislativa, además de crear un
espacio de intercambio, comunicación, participación y dinamización asociativa.

Noticias breves
• El Área de Inserción Socio-Laboral de la Mancomunidad
Barrio del Cristo informa de
que en breve se realizarán las
pruebas para obtener el carné
de manipulador de alimentos. Las personas interesadas
pueden informarse e inscribirse en el Centro Barrio Empleo (calle Esteban Esteve
Jorge, nº 7-bajo. Teléfono: 96
1547717), desde el que se gestionan también las plazas
para dos cursos de Formación
Ocupacional, que está previsto iniciar pronto.
• El Área de Igualdad de la
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En cuatro sesiones, celebradas
en la nueva Sala de Plenos de la
Mancomunidad, se han abordado temas como el régimen legal
de las entidades sin ánimo de
lucro, la responsabilidad civil,
los seguros, la gestión y organización de una de estas entidades, la comunicación y las nuevas tecnologías, el trabajo en
equipo, cómo conseguir reuniones eficaces y operativas y cómo
hacer del conflicto una oportunidad, entre otros.
A participar en esta iniciativa
han sido convocadas todas las
asociaciones culturales, sociales, deportivas, educativas, musicales y juveniles.
Mancomunidad, con la colaboración de las asociaciones
del Barrio del Cristo y la Brigada de Obras y Servicios, organiza un taller gratuito de
bricolaje básico para mujeres.
Las clases se impartirán los
miércoles de 17 a 18 horas en
el Almacén Municipal. Las
inscripciones se realizan de 9
a 14 horas en Servicios Sociales. Las plazas son limitadas.
• El programa de Trastornos
Adictivos y Prisión del Área de
Servicios Sociales pone en
marcha un segundo taller
ocupacional llamado Conéctate a la vida, dirigido a usua-

En el curso ha participado como
coorganizador Caixa Popular, a
través de la Fundación para el
Desarrollo de l’Horta Sud.
rios y usuarias del programa,
y el taller Ponle sal a tu vida
para familiares de personas
presas o drogodependientes .
En el Centro Social (calle Juan
Ramón Jiménez, 34. Teléfono
96 1501582) disponen de toda
la información sobre ambas
iniciativas, financiadas por la
Mancomunidad.
• El 8 de marzo concluye el
plazo de presentación de solicitudes para participar en el
Plan de Empleo 2008 - Jardinería y Viverismo IV. Las personas interesadas en este proyecto deben acudir al Centro
Barrio Empleo.

FALLES 2008

Falles,
festa viva
Respirem ja aires fallers i una eclosió
de vida anuncia la primavera. Les
falles arriben i esclata la festa. Amb
alegria i tolerància ens disposem a
viure estos dies de màgia, que hem
d’agrair a les set comissions falleres
que convertixen el nostre poble en una
explosió de llum, color i música.
Els actes programats són:
CRIDA. Dissabte 8 de març a les 19.30 hores en el balcó de l’Ajuntament.
ENTREGA DE PALETS. Diumenge 16 de març a les 12 hores en la porta de l’Ajuntament.
OFRENA. Dimecres 19 de març a les 12 hores en el Parc de l’Ermita de Sant Onofre.

Fallera Major
Concepción Cuesta i Gimeno

FALLA MAJOR: “La lluita de la dona”

President Infantil:
Juan Camilo Calderón Caicedo

FALLA INFANTIL:
“Animats”
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Poeta Llorente - Baró de Càrcer

Fallera Major Infantil:
María Mora Sánchez

FALLES 2008

Tribunal de les Aigües

Fallera Major Infantil:
Alba Castillo Ruiz

Fallera Major
Lydia Esteve Palacios

FALLA MAJOR: “La vida amb un somriure”

President Infantil:
Alejandro Sánchez Hellín

FALLA INFANTIL: “Anem de safari”

Pius XII - Jaume Roig

Fallera Major Infantil:
María Amor Parreño

Fallera Major
Ángela Alcázar Gómez

FALLA MAJOR: “Ens dóna por”

President Infantil:
David Parreño González
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FALLA INFANTIL: “El Bosc”

FALLES 2008

General Asensio - Marqués de Solferit

Fallera Major Infantil:
Palma María Navarro Rodríguez

Fallera Major
Nuria Ibarra Grafiá

FALLA MAJOR: “Repartir-se el Món…?”

President Infantil:
Rubén Corredor Moya

FALLA INFANTIL: “Una animalada de falla”

L’Alcota - Sagunt

Fallera Major Infantil:
Patricia Muñoz Hidalgo

Fallera Major
Mª José Ibáñez Cañizares

President Infantil:
Alberto Parra López

FALLA INFANTIL: “La eterna lucha”
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FALLA MAJOR: “El Libro del Buen Amor”

FALLES 2008

Llum Casanova - Pare Espasa

Fallera Major Infantil:
Irene Gallego Gil

Fallera Major
Eloisa Andújar Ruiz

FALLA MAJOR: “La por”

President Infantil:
Carlos Flores Herrero

FALLA INFANTIL
Fallera Major Infantil:
Noelia Ortega Escalante

Alacant

Fallera Major
Pilar Almazán Martínez

FALLA MAJOR: “Tele Emboç”

President Infantil:
Andreu Gadea Martínez
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FALLA INFANTIL: “Un dia de Pasqua”

EN BREUS

Educación pone en marcha
la Escuela de Pascua
El Ayuntamiento ha organizado
este año por primera vez una
Escuela de Pascua, dirigida a niños
y niñas de Educación Infantil y
Primaria del municipio, con el
objetivo de facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar
durante las largas vacaciones de
Semana Santa.
La escuela estará abierta los días
25, 26, 27 y 28 de marzo con
horario de 9 a 13 horas y de 15 a 17
horas. No obstante, funcionará

también Matinal Xiquets desde las
7 de la mañana y habrá comedor
escolar.
El servicio se prestará en los colegios públicos Villar Palasí y Ramón
Laporta. Las inscripciones se
gestionan desde el Área de Educación (calle Adolfo Giménez del Río
y Tasso, 6. Teléfono 96 1534075)
hasta el 7 de marzo, de 17 a 19
horas. En esta iniciativa colaboran
las asociaciones de padres y
madres de alumnos/as (AMPA).
Colegio Ramón Laporta.

AENOR ha considerado que el
trabajo del Colegio San Enrique es
meritorio de un reconocimiento a
nivel europeo y le ha entregado el
sello EFQM +200–400 con el nº
CEG/200/0130/07; un sello que lo
coloca a la vanguardia en el ámbito
educacional.
Hace ya cuatro años se vio la necesidad de embarcarse en la mejora
por la calidad y entre las distintas
alternativas existentes, el centro
optó, con el apoyo incondicional de
las Hermanas Carmelitas del
Sagrado Corazón de Jesús, por el
modelo de calidad en excelencia
EFQM, ya que destaca por su
carácter más humanista y óptimo
para el campo educativo. El claustro
de profesores/as se volcó en una
primera fase de formación, que

llevó posteriormente a una etapa en
la que se desarrollaron iniciativas
como la identificación de la misión
del colegio, la mejora de la comunicación interna o el desarrollo de un
complejo mapa de procesos que
indicara qué hacer en cada
momento ante distintas situaciones.
Entre las iniciativas llevadas a cabo
en la última fase destacan la realización de un Plan Estratégico para
2007-2010 y las líneas de acción del
colegio. Por otra parte, el claustro ha
desarrollado un amplio catálogo de
indicadores con los que analizar si
se
cumplen
los
objetivos
propuestos y el centro realiza
encuestas a las familias, alumnado
y profesorado con las que se mide el
grado de satisfacción con las
acciones desarrolladas durante el
curso.
La finalidad de todo este trabajo es
ofrecer un servicio mejor en la
formación integral de los alumnos y
las alumnas, una atención personalizada a las familias y un trabajo
bien hecho. Ofrecer, en definitiva,
una educación de calidad al pueblo.

El SOL explica
itineraris professionals
a estudiants
El Servei d’Orientació Laboral va
organitzar al febrer una nova
campanya d’Itineraris Professionals, sessions d’orientació d’eixides laborals i formatives
adaptades a cada una de les
especialitats i nivells formatius
en què es van impartir: cicles de
grau mitjà i superior, i programa
de garantia social de l’institut
Faitanar.
L’objectiu d’esta iniciativa, en la
qual va col·laborar la Fundació
Nova Feina amb l’elaboració dels
materials, és augmentar el coneixement sobre el mercat laboral
tant per a la inserció com per a la
formació.
Al tancament d’esta edició d’El
Fanalet, la Regidoria de Joventut,
que dirigix Juan Medina, acabava
de celebrar el Mercat de l’Estudiant, una activitat monogràfica
sobre el sistema d’educació
actual que pretén informar els i
les joves perquè puguen triar el
seu itinerari formatiu o incorporar-se al mercat del treball.
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El CC San Enrique logra el sello EFQM de calidad

EN BREUS

Prop d’un centenar de
persones participen en una
jornada per a associacions
L’Ajuntament de Quart de Poblet i el Consell de Participació Ciutadana han celebrat una nova edició de la
jornada sobre associacionisme, que ha servit per a
dissenyar el Pla de Formació 2008 per a les entitats del
municipi i organitzar la Setmana de les Associacions. A
la trobada va assistir l’alcaldessa, Carmen Martínez, la
qual ha destacat que estes jornades “són la porta d’entrada a la configuració de xarxes associatives en el municipi que, sens dubte, prendran un paper més protagonista
en la cohesió social de totes les persones que vivim i volem
Quart de Poblet”. Així mateix, va subratllar que estes
jornades s’han consolidat després del seu naixement en
2003 i han de servir per a “donar un pas més i que les
municipi.
Finalment, en el taller Associacions i Agenda 21 Local es
va abordar la creació d’una xarxa d’entitats compromeses amb el desenvolupament sostenible de Quart de
Poblet perquè el medi ambient i el seu cuidat competixen a tota la ciutadania.
La jornada, que va comptar amb finançament del Ministeri d’Administracions Públiques per mitjà del programa
Projectes e-Model, és fruit del treball realitzat pel grup
d’associacionisme del Consell de Participació Ciutadana, que elabora ara les conclusions de la reunió.

associacions reconeguen i facen visible el valor que
aporten al poble, a la vida del poble; un valor que, d’altra
banda, no pot quedar-se únicament en el si de les entitats
i institucions, sinó que hem d’esforçar-nos per traslladarlos i compartir-los amb la resta de la ciutadania”.
Durant el matí es van celebrar tres tallers. El primer,
Disseny del pla de formació 2008 per a associacions, va
tindre com a objectiu que els i les representants de les
entitats manifesten quines són les necessitats que tenen
per a exercir millor la seua funció i organitzar així el Pla
de Formació 2008, en funció de les conclusions i prioritats expressades.
El segon taller va servir per a treballar l’organització de
la Setmana de les Associacions de Quart de Poblet, una
iniciativa que es pretén iniciar en 2008 per a fomentar i
destacar la tasca realitzada per la ciutadania des del
teixit associatiu i difondre la tasca de les associacions del
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Campaña de recogida de
móviles usados
El Ayuntamiento se ha sumado a la campaña Dona
tu móvil que, organizada
por Cruz Roja Española y la
Fundación para la Educación y el Desarrollo de los
Pueblos, persigue, en primer lugar, vender los móviles aún útiles en el mercado
de segunda mano y obtener así ingresos para destinarlos a proyectos humanitarios. Por otro lado, contribuye a la preservación del
medio ambiente, ya que en
el caso de los móviles que

ya no sirven se reutilizan
las partes que se pueden
adaptar a otros aparatos y
el resto se recicla por procedimientos respetuosas
con la naturaleza.
Para colaborar en la campaña, basta con acudir al
Ayuntamiento, a Quart
Jove, a la Casa de Cultura y
a las Piscinas Climatizadas,
donde nos facilitarán unas
bolsas en las que meter los
móviles para depositarlos
en un buzón de Correos.

EN BREUS

La oferta deportiva crece
con dos pistas de squash

Acceso a los squash.

La Fundació de l’Horta Sud premia
l’Esplai Somriure
L’Esplai Somriure de Quart de Poblet, membre de l’Associació “Esplais Valencians”, ha rebut un
premi de 700 euros de la Fundació
per al Desenvolupament de l’Horta
Sud i Caixa Popular com a reconeixement tant de l’excel·lent treball
amb l’organització de la “II Trobada pels Drets de la Infància” com
de la seua tasca amb xiquets i xiquetes de Quart de Poblet els caps
de setmana. El lliurament dels
guardons, integrats en el Programa

de Cooperació amb Associacions
de la Comarca de les entitats convocants, es va fer a l’Auditori de
Paiporta.
Els Esplais de Quart de Poblet
estan integrats per un grup de
joves que creuen en la transformació social mitjançant valors laics i
progressistes; des de la promoció
de l’associacionisme i l’educació
en valors. Oferixen activitats lúdiques (ludoteca, animació infantil,
jocs educatius, de cooperació o de
natura, eixides a l’aire
lliure i culturals, tallers de reciclatge, manualitats…) per a xiquets i xiquetes de 6 a
12 anys dissabtes pel
matí a la Casa de Joventut Barranquet.
L’objectiu és promulgar valors com la participació, la solidaritat, el treball en grup i
la igualtat, entre d’altres.

Subvenciones para
proyectos juveniles en
verano
El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro locales en concepto de colaboración en los gastos inherentes al desarrollo de
proyectos específicamente dirigidos a la infancia y/o juventud del
municipio a realizar durante los
meses de julio y agosto de 2008.
Las asociaciones que quieran concurrir a esta convocatoria deben
estar debidamente legalizadas e
inscritas en el Registro de Asociaciones de Quart de Poblet y tener
domicilio social en el municipio.
El plazo concluye el próximo 30
de abril.
La cantidad presupuestaria destinada a estas ayudas es 8.000
euros. El pago de las subvenciones
se realizará en las siguientes fases:
un 80% en el momento de la concesión y el 20% restante, previa
justificación de la ejecución del
cien por cien de la subvención
concedida.

Acte de lliurament del Premi.
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El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha puesto en
marcha dos canchas de squash, construidas en las instalaciones de los frontones del Polideportivo Municipal.
Las personas que deseen practicar esta especialidad
deportiva pueden reservar las pistas en los frontones o
telefoneando al número 635 26 37 93.
Las canchas ocupan la superficie del frontón corto, que
se ha dividido y cubierto. El consistorio, que ha invertido
en esta actuación 48.000 euros, ha ampliado también la
cafetería que se encuentra junto a los frontones.
El conjunto municipal queda integrado por las dos
nuevas pistas de squash, el frontón valenciano de 25 por
13 metros, el frontón de iniciación, tres vestuarios y dos
sedes sociales. Los amantes del frontón pueden practicarlo también en el Pabellón San Onofre.

EN BREUS

L’Estornell crea un
club de lectura en
valencià
L’Associació Cultural “L’Estornell”,
de Quart de Poblet, ha posat en
marxa una iniciativa per a
promoure la lectura en la nostra
llengua. Es tracta del Club de
Lectura en Valencià “L’Estornell”,
obert a totes les persones que els
agrada llegir i que, a més a més,
volen compartir la seua afició amb
altres lectors. En la primera lectura,
convocada per al 28 de febrer, el
club va proposar una interessant
novel·la: De tot cor, d’Andreu Martín
(Edicions Bromera), guanyadora de
l’últim Premi Alfons el Magnànim,
que concedix la Diputació de
València.

Poblet i a altres biblioteques alguns
exemplars.

El lector o lectora que vullga participar pot comprar-se el llibre triat,
però no és necessari perquè el “Club
L’Estornell” demana a l’editorial, a
la Biblioteca Municipal de Quart de

Les persones interessades a sumarse a este projecte poden contactar
amb Onofre J. Sanmartín a l’adreça
electrònica clubdelecturalestornell@gmail.com

Els clubs de lectura funcionen amb
una gran acceptació a moltes poblacions. Es tracta d’un grup de
persones que lligen al mateix temps
un llibre. Cadascuna ho fa a sa casa,
però després es reunixen totes
juntes per a comentar el llibre. N’hi
ha que s’ajunten totes les setmanes
i parlen sobre una part del llibre.
N’hi ha altres que només es
reunixen una vegada, quan ja l’han
acabat de llegir. En les reunions es
debat sobre l’estil literari, l’acció
mateixa, els personatges, etcètera.

Ajuda als Pobles
organitza la caravana
humanitària al Sàhara
La asociación Ajuda als Pobles, de
ayuda al pueblo saharaui tiene en
marcha la caravana Humanitaria
2008, con la que recoge arroz,
aceite y azúcar para enviar a los
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf.
Los alimentos se pueden entregar
hasta el 9 de marzo en los colegios
de Quart de Poblet, en Quart Jove
(calle Torreta, 1) y en los comercios
en los que se muestre el cartel de la
asociación.
Ajuda als Pobles recuerda que
también se pueden hacer aportaciones en la cuenta de La Caixa
2100-1474-12-0200026476, ya que
para poder enviar los alimentos
también es necesario comprar
camiones que puedan transportar
la carga.
“Todo apoyo es poco para un pueblo
que permanece exiliado en la zona
más árida del desierto desde hace
más de 33 años, por lo que solicitamos urgentemente vuestra colaboracion. Muchas gracias”, afirman
desde la asociación.

El Centro Cultural Andaluz
busca fotografías de los pueblos de Jaén
El Centro Cultural Andaluz de Quart de Poblet
ha hecho un llamamiento a todas aquellas
personas que tengan fotografías antiguas de
los pueblos de la provincia de Jaén: sus calles,
sus parajes, sus gentes, sus costumbres… para
organizar una exposición durante la Semana
Cultural de la entidad, que se celebra en abril.
Una vez acabada la muestra, las imágenes se
devolverán a sus propietarios o propietarias.
Las fotografías deben entregarse en un sobre
cerrado, que contenga los datos de quien las
cede y su teléfono, en la sede del Centro,
ubicada en la avenida Ramón y Cajal, 9 (teléfono 96 1520318). Las personas colaboradoras
serán invitadas a la comida de la fiesta de clausura de la Semana Cultural.
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EN BREUS

El consistorio aprueba
bonificaciones en
impuestos y tasas
El Ayuntamiento, al igual que en ejercicios anteriores, ha
aprobado bonificaciones en varias tasas e impuestos
municipales con el objetivo de ayudar a las familias y
colectivos más desfavorecidos.
Así, en cuanto a las tasas por el servicio de distribución
de agua y por la recogida de basura, las personas jubiladas y pensionistas que perciben entre el 50 y 100% del
salario mínimo interprofesional y viven solas únicamente tienen que pagar la mitad, y aquellas que no
llegan al 50% del salario mínimo interprofesional se
benefician de una bonificación del cien por cien, es
decir, no pagan nada en ambos impuestos. Las asociaciones o fundaciones que desempeñen actividades relacionadas con servicios sociales también tienen
reconocida una bonificación del 50% en ambos
impuestos.

Pleno del Ayuntamiento.

Los locales o establecimientos comerciales que generan
una cantidad considerable de residuos sólidos urbanos
pueden solicitar al Ayuntamiento la autorización administrativa para la retirada y el transporte de esos residuos con el objetivo de que sean reciclados o valorados.
La bonificación es del 75%.

pintura; aprovechamiento de energía solar; entidades de
derecho público, fundaciones y asociaciones con fines
de asistencia social y eliminación de barreras arquitectónicas. La reducción es del 50% en viviendas de protección oficial.

Por lo que respecta al impuesto sobre bienes inmuebles,
se ha aprobado una bonificación del 50% los cinco
primeros ejercicios desde la calificación definitiva y en
la vivienda habitual de familias numerosas, la bonificación es del 60% para familias con 3 hijos/as, del 70%
cuando son cuatro hijos/as, del 80% con cinco hijos/as y
del 90% con seis hijos/as o más.
Los y las jóvenes menores de 30 años tienen una bonificación del 50% en la tasa que grava la apertura de establecimiento, así como los locales sin ánimo de lucro.
Por último, en la licencia urbanística se establece una
bonificación del 95% en casos de aluminosis y supresión
de barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad; reparación, conservación, rehabilitación,
reforma, intervención en edificios catalogados y demolición, así como el mantenimiento de fachadas y

Calendario fiscal
2008
El calendario fiscal 2008 ya
está en vigor. En estos momentos se puede pagar el
Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (hasta
el 15 de abril), la Tasa por la
Entrada de Vehículos a través de las Aceras y Reserva
de la Vía Pública (hasta el
15 de abril).
Los periodos de liquidación de la Tasa de Recogida
de Basura son: del 18 de febrero al 18 de abril, del 16
de junio al 16 de agosto y
del 20 de octubre al 20 de

diciembre, y los de la Tasa
por el Suministro de Agua
Potable: del 21 de enero al
21 de marzo, del 19 de
mayo al 19 de julio y del 22
de septiembre al 22 de noviembre.
El plazo para pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles va del 1 de julio al 30
de septiembre. Finalmente,
el Impuesto de Actividades
Económicas se podrá liquidar del 1 de octubre al 30
de noviembre.
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Los vehículos para uso exclusivo de titulares con discapacidad están exentos al 100% del pago del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica

EN BREUS

L’artista quartera Ana Cruz
exposa una col·lecció de
pintures i dibuixos

Obres d’Ana Cruz.

L’artista i l’alcaldessa, Carmen Martínez, comenten la mostra.

L’artista de Quart de Poblet Ana
Cruz, filla del pintor ceramista
Mariano Cruz, va esposar a la Casa
de Cultura una col·lecció de
pintures i dibuixos, que va rebre
nombroses visites.
Ana va nàixer l’any 1933 a Quart de
Poblet, filla de Mariano Cruz i de
Consuelo Monzó Sancho. Va iniciar
els seus estudis a l’Escola de Ceràmica de Manises i, posteriorment,

els va continuar a l’Escola Superior
de Belles Arts de València. En eixa
època, va compaginar la formació
amb el treball com decoradora
ceramista en Cedolesa.
L’artista va viatjar per Espanya
realitzant dibuixos sobre arquitectura popular i també per Europa, on
va triar París per a viure tres anys,
en els quals es va posar en contacte
amb els moviments culturals i artís-

Ricardo Alario retorna a Quart
amb la seua obra “Neogen”

Ricardo Alario amb Zuriaga, Nofuentes i Abellán.

El pintor i escultor valencià
Ricardo Alario (quarter perquè va nàixer a l’Hospital
Militar) va exposar l’obra
“Neogen” a la Casa de Cultu-
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ra. A la inauguració de la
mostra van assitir la regidora de Cultura, Mercedes Zuriaga, el primer tinent d’alcalde, Bartolomé Nofuentes,
i la regidora de Consum i
Persones Majors, Mª Cruz
Abellán.
L’artista, fincat a Marbella,
va agrair el tracte rebut i l’oportunitat que l’Ajuntament
li va brindar no sols de mostrar el seu treball sinó també
de retornar als orígens i visitar la casa de la seua família.

tics del moment. En la Ciutat de la
Llum va nàixer la seua filla.
En 1968 va tornar a Espanya i va
opositar per al Cos de Professors de
Batxillerat. Va exercir la docència al
mateix temps que continuava amb
l’estudi i la pràctica del dibuix i la
pintura. En 1998 es va jubilar com a
catedràtica de dibuix i, actualment,
continua treballant en el seu estudi
i exposant.

XXVIII Saló de
Fotografia
La Casa de Cultura ha fet pública la convocatòria del XXVIII Saló de Fotografia, on
poden participar totes les persones residents a Espanya. El certamen té una secció
de col·lecció, en la qual cada autor/a pot
presentar fins a dos col·leccions de tres fotografies, i una altra de tema local amb
imatges identificatives de Quart de Poblet.
La tècnica i el procediment són totalment
lliures.
El termini de recepció conclou el 7 de març.
Les obres s’entregaran personalment o per
correu en la Casa de Cultura (plaça Valldecabres, número 19) de dilluns a divendres, de
10 a 13 hores i de 17 a 20 hores.

EN BREUS

La lluita contra el canvi
climàtic centra els actes del
Dia de l’Arbre
L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de la Regidoria de Medi Ambient, que dirigix Consuelo Sahuquillo, i
dins del procés d’Agenda 21 Local, va organitzar una
campanya commemorativa del Dia de l’Arbre que va tindre com a eix central el canvi climàtic i com a lema
Canvi contra el Canvi.
La primera acció programada va ser la celebració de la
conferència Coses que has de saber sobre el canvi climàtic, impartida per Serafín Huertas Alcalà, natural de
Quart de Poblet i membre de The Climate Project Spain,
el moviment creat per l’exvicepresident dels EUA, Al
Gore, per a conscienciar ciutadania i governs del món
sobre la crisi de calfament global de la Terra.
En la ponència es van exposar les causes i conseqüències del canvi climàtic a través de les últimes dades científics, proposant mesures per a pal·liar eixos efectes negatius. Totes les persones que van assistir reberen dues
entrades per al passe gratuït de la pel·lícula Una veritat

Consuelo Sahuquillo i Serafín Huertas.

incòmoda a l’Auditori Molí de Vila. Dirigit per David
Guggenheim i premiat amb dos Óscar, este documental
retrata a través de les explicacions d’Al Gore els efectes
devastadors del canvi climàtic.

Gràcies a estes iniciatives, disposem d’informació per a
poder contribuir amb accions quotidianes a frenar este
fenomen, com per exemple comprar
electrodomèstics i peretes de baix
consum, comprovar el termòstat de
la calefacció o de l’aire condicionat
per a regular la temperatura, aïllar
portes i finestres en les cases, reciclar, usar transports públics, caminar o desplaçar-se amb bicicleta,
canviar a fonts renovables d’energia,
plantar arbres, demandar la restricexposició de la ONG Setem, titulació de les emissions de CO2,…
da Aprenent a consumir. Uns 200
alumnes de l’IES La Senda, de l’IES
The Climate Project és el moviment
Riu Túria i del col·legi Sagrat Cor
creat per Al Gore, Premi Nobel de la
van visitar la mostra i, a més a més,
Pau i Príncep d’Astúries de Cooperavan gaudir d’un joc-taller sobre reció Internacional 2007. Des que va
lacions comercials.
nàixer intenta conscienciar ciutada-

Quart Jove va acollir una jornada
sobre consum responsable, dirigida a joves del municipi. En primer
lloc, la Regidoria de Joventut, que
regix Juan Medina, i la Regidoria
de Pau i Solidaritat, dirigida per
Julia Carrión, van organitzar una

Paral·lelament, alumnat de 1r, 2n,
3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria del col·legi Sant Enric va
participar en el taller Netejant
draps bruts, de Setem, i en la projecció del documental d’Al Gore
Una veritat incòmoda, una activitat organitzada pel propi centre escolar.

nia i governs del perill que suposa el
calfament global de la Terra. Serafín
Huertas forma part dels centenars
de persones preparades en el món
perquè transmeten d’una forma directa i senzilla allò que està passant i
allò què podria passar si no atallem
el problema del canvi climàtic urgentment.

El Fanalet 29

Paper ecològic

400 estudiants participen en
una campanya sobre consum
responsable

EN IMATGES

Alta participació en
la Setmana de la
Discapacitat

La regidora Julia Carrión felicita una de les alumnes del taller de teatre.

Un any més, la Regidoria de Benestar Social, que
dirigix Julia Carrión, en col·laboració amb les
associacions Aprodis, Lluerna, Qusiba, Centre
Ocupacional i Patronat Francisco Esteve, va
organitzar la Setmana de la Discapacitat 2007
amb un complet programa que va incloure una
exposició, jornades esportives, una xarrada sobre
la Llei de Dependència, la II Mostra de Teatre, una
jornada de teràpia eqüestre i el lliurament dels
Premis Qusiba, que enguany van recaure en
David Vidal Fuster, el nadador paraolímpic
(medallista d’or en distintes Olimpíades) que fa
uns mesos va creuar l’Estret, i en les auxiliars del
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD): Dolores
Perpiñán, Kati Calvo, Julia Badal, Carmen
Zaragozá, Pilar Edelmira García, Elida Marisa
García, July Chancafe, Inma Rodríguez, Rosa
Cortes, Sabrina Jalabert, Isabel Espada, Cristina
Marín, Estela Torres, Margarita García, Amparo
Campos y Fina Pascual. L’associació també va
reconéixer al seu membre més veterà, Máximo
Cocera, i a la vicepresidenta, Petra González.

Les auxiliars del SAD amb el president de Qusiba, Vicente Gascón, l’alcaldessa, Carmen Martínez, i Julia Carrión.
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Inauguració a càrrec del Taller de Teatre d’Aprodis.

Exposició de les associacions de persones amb discapacitat.

II Mostra de Teatre.

Xarrada sobre la Llei de la Dependència.

Persones premiades per Qusiba.

Teràpia eqüestre.
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EN IMATGES
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EN IMATGES

Campanya nadalenca de
Persones Majors
Les persones majors de Quart de
Poblet es van acomiadar de 2007 i van
rebre 2008 amb l’alegria de participar
en un fum d’actes organitzats per
l’Ajuntament, a traves de la Regidoria
de Persones Majors, que dirigix Mª
Cruz Abellán, i per la Junta Directiva
Municipal de Persones Majors. Este és
un recorregut en imatges pels dies més
especials de l’any.
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PATRIMONI LOCAL

V icente
Bernat
O l t r a
Arquitecto

Rehabilitación de la
fachada de la Ermita

LAS OBRAS DE REMODELACIÓN SACAN A LA LUZ DOS ARCOS QUE ESTABAN OCULTOS
rar la huella de estos arcos ha
sido necesario desplazar a la
pared lateral de la Ermita el cuadro que rememora la Batalla de
San Onofre y que oculta la traza
del arco derecho. De esta manera, un simple rehundido en los
revocos para marcar la posición
de los arcos nos permite añadir
un punto de interés a la fachada
de la Ermita que, sin perder la
sobriedad que la caracteriza, nos
permita acercarnos un poco
más a su propia historia.

Fachada acabada a falta de colocar el marco de la vidriera que tapa el rosetón.

Ya en las fases anteriores la aparición de elementos arquitectónicos de relieve (las nervaturas
de ladrillo mixtilíneo sobre el
presbiterio, la ventana lateral, la
ventana en la sacristía, etcétera)

y la puesta en valor de la bóveda
barroca de planta elíptica y su
decoración fueron consideradas
de interés por los técnicos de la
Conselleria de Cultura hasta el
punto de iniciar los trámites
para incluir la Ermita en la categoría de “Bien de Relevancia
Local”.
En esta tercera fase, que tenía
como objetivo completar la renovación de los revestimientos
exteriores, las tareas de picado
han dejado al descubierto la
traza de dos arcos de medio
punto dispuestos simétricamente respecto al eje de la fachada.
Parece que iluminaban las estancias desde las que se accedía
al coro, al que originalmente
debía subirse con dos escaleras
situadas a ambos lados de la
puerta de entrada. Para recupe-

El arco originario.

Trabajando sobre la portada.

Nueva ubicación del cuadro cerámico de la Batalla
de San Onofre.
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D

urante el mes de octubre de 2007 se reiniciaron los trabajos de restauración de la Ermita de San
Onofre. En las dos fases anteriores, llevadas a cabo en los años
2001 y 2003, se había trabajado
sobre las cubiertas, los paramentos exteriores y el espacio
interior. Quedaba pendiente la
fachada principal que, a pesar
de su extremada sencillez, es
una de las imágenes que significan nuestro pueblo. No es extraño que conforme avanzan las tareas de restauración se produzca
algún hallazgo interesante.

PAU I SOLIDARITAT

Fotoperiodisme

en essència

EL FOTOPERIODISTE VALENCIÀ MANUEL MOLINES EXPOSA A QUART JOVE UN RECORREGUT PELS
PROJECTES DE L’ONG EL MUSSOL A GUATEMALA

vida local, ressaltant el paper promotor de
la dona en el desenvolupament del país i,
també, la vulneració dels seus drets.
“Els vaig demanar que m’ajudaren a poder
transmetre la seua mirada, a poder mostrar
als qui estem ací qui són i què fan”, explica
el fotògraf, que va intentar “ser un personatge invisible, estar amb ells, observar-los”.
Sens dubte ho va aconseguir i la Sala d’Exposicions de Quart Jove va ser durant uns
dies una finestra oberta a Guatemala
gràcies a cinquanta fotografies amb el
segell personal de Manuel Molines, en les
quals dones, homes, xiquets i xiquetes,
mercats, camps, ciutats, pobles, escoles,
somriures, mirades directes, mirades
esquives, mans treballades,… ens parlen
de com hi viuen dia a dia.
La inauguració d’esta mostra es va celebrar
amb el retràs impost pel greu accident
sofrit per Molines quan es disposava a
tornar a Espanya des de Guatemala. AforManuel Molines comenta les imatges amb la regidora Julia Carrión.
tunadament, ja restablit, ens ha regalat
estes imatges, que ens permeten comprovar que “el
anuel Molines Momparler és un dels
Sud també compta”, afirmació que dona títol a l’exfotoperiodistes valencians més reconeposició, organitzada per MUSOL, el Centre de
guts no sols per la qualitat tècnica dels
Dinamització per la Pau (CDP) i la Regidoria de Pau
seus treballs sinó també per una precisa combii Solidaritat de l’Ajuntament de Quart de Poblet,
nació de perspicàcia, ingeni i sensibilitat que
que dirigix Julia Carrión.
convertix les fotografies en molt més que una
imatge congelada de la realitat.

M

Compromés i reivindicatiu, fa anys que col·labora
amb l’ONG Municipalistas por la Solidaridad y el
Fortalecimiento Institucional (Musol), amb la qual
l’Ajuntament de Quart de Poblet finança un
projecte de cooperació que ha permés el funcionament d’una escola per a persones amb discapacitat
a Quetzaltenango. Manuel Molines va viatjar ara fa
un any a Guatemala amb l’objectiu de documentar
gràficament part dels projectes de Musol i captar la
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El públic va elogiar la mostra.

HISTÒRIA

Arqueologia
de la memòria
El dia 22 de Gener de 2008, un persona anònima, filla del poble i sensible a les qüestions patrimonials, va telefonar a l’Associació Cultural El Mussol alertant de l’enderrocament d’una casa
al nucli antic de Quart, concretament al carrer Hernán Cortés, número 17 (antic carrer El Pati).
D’entre les runes vam extraure les dos peces que, amb l’ajuda d’Onofre Sancho Sanmartín i
la seua dona Amparo, podem ara descriure i que passen a formar part de la col·lecció museística que descansa en magatzems municipals esperant ser un bon dia exposada per a coneixement de tot el poble.

MOLINET DE MOLDRE AMETLA
Fa 30 centímetres d’alt per 20 d’ample i s’utilitzava
principalment per a moldre ametla, encara que en
ocasions es podia moldre també pa dur. L’ametla
després de ser pelada, escaldada i deixada assecar,
es col·loca per la boca superior (de 5 centímetres de
diàmetre) i es fa pressió amb l’ajuda d’un tap de
fusta (que no vam trobar junt a la maquineta)
mentre rodant de la maneta va molent-se i caient
per un forat frontal de 10 centímetres de diàmetre.
Eixa ametla, ja molta, s’utilitzava per a fer coques,
torrons o altres usos culinaris. En un lateral es llig la
marca SOL i el número 863. Es pot vore que la peça
ha estat reparada.

MAQUINETA PER A PICAR CARN
Fa 40 centímetres d’alt per 30 d’ample. La
matèria primera es col·locava per la boca superior de 10 centímetres de diàmetre pressionantla amb la mà al temps que es feia rodar la
maneta. D’esta manera, la carn passava per un
“sinfin” i després per un tallant que l’enviava a
uns forats d’on eixia ja picada. Una vegada
preparada s’utilitzava per fer botifarres o llonganisses. La maquineta és de la casa ELMA i el
núm.8 que es llig fa referència a la mida.
S’aprecia que la peça ha estat reparada ja que es
veu soldada i reforçada.

Paper ecològic

Les dos peces tenen en la part inferior un mecanisme que permetia subjectar-les a una taula
cosa que, junt a les seues dimensions, fa pensar que l’ús era principalment domèstic. Presumiblement les peces pertanyien a Luis Sanmartín Espinós, el Tio Güiso Boquera.
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Amador Grinyó i Guzmán

LA FINESTRETA DEL CRONISTA

* Cronista Oficial de la Villa
* Insignia de Oro del Ayuntamiento

Les Cassetes… per qué no?
La cosa va començar la dècada dels anys cinquanta
del passat Segle XX quan la immigració va arribar
amb força a la nostra quotidianitat, de 3.264 veïns
censats en 1933 i 5.408 en 1950, passem a 28.422 en
1985. Gent vinguda, majoritàriament, de poblacions del Sud d’Espanya que busca on trobar treball
i, honestament, viure ell i els seus. Aquest moviment
que va recalar a Quart de Poblet, trobà el que
buscava: treballar per satisfer carències i necessitats
que patia al lloc que deixava endarrere. Només xafar
el nostre sol comprovà que viure a Quart de Poblet
era gaudir d’un paradís impensable. Totseguit
cridava els seus, els amics i, si més no, veïns i coneguts. Quart de Poblet, tanmateix com altres pobles
de la Comarca L´Horta Sud, els va acollir; com ara
els que venen d’altres latituds de la fam i la misèria,
mans i butxaques buides.
Que la seua era i es ma d’obra que manca als diferents sectors que generen economia, sobretot la
construcció; a mesura que passa el temps cadascú
forja la pròpia identitat. Tot canvi arrossega nous
comportaments, però vivim inserits en un mon
imperfecte i el semàfor no sempre està en verd per
a tots.
Quart de Poblet ha fet possible el seu somni,
gaudint progrés juntament als que ja n’erem i
estem, en el més ample sentit de la paraula,
compartim i acceptem sentiments humans d’un
viure conceptual de cultures autòctones diferents,
cap problema sense resoldre; ben acollits, instal·lats
adequadament, i amb bonança climàtica han
retrobat vitalitat i felicitat humana i segueixen
ferms treballant i fent niu.
Els nuclis urbans que conformen nostra identitat
com poble, han crescut de dins a fora i un dels que
més s’ha engrandit, es el que “sempre” hem
anomenat: “les cassetes”, batejat amb l’esmentat
topònim, perquè la majoria de vivendes construïdes per a gent d’economia modesta, al cap i a la
fi, jornalers i llauradors de sol a sol i amb les mans
plenes de callositats, que pogués afrontar els costos
i l’accés a la propietat.
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Però a partir de quan pren força la immigració es
rebateja el topònim “cassetes” amb el mot: “Barrio
de la Cebollera”, influenciats, potser, per l’impacte
d’una gran cebera assentada als ravals i al seu
voltant.
La càrrega històrica i el simbolisme que destil·la el
tros de poble “les cassetes” és suficient aval i mereix
que “entre tots” posant bona voluntat, rectificar i
rehabilitar el topònim defenestrat, mai oblidat. Cal
desempolsegar els valors de les relacions humanes,
sense nodrir ni sostindre aristes polemitzans.
SI !!... Reivindiquem la recuperació dels nostres
arrels per ètica y per gaudir la condició de “quarters” que no sols obliga als nadius, també a tothom
que accepta les regles d’una convivència honesta,
plural i pacífica, com la que vivim a “QUART, el meu
poble”.
Per favor, LES CASSETES, SI !!...
• Fe d’Errades:
EL FANALET nº 24 - Desembre-Gener 2008 - Pàgina 31
GENT D'ACÍ - On diu: “acequias TORMOS y MESTALLA”, cal
dir únicament: “FAVARA”

Agenda
Auditori

Companyia: Ballet Español

Pl. Hermanos Pinzón, s/n

Fusión.

MARÇ

Ballarines. Almudena
Alcover, Adriana Blanco,
Alejandra García, Ana I.

MÚSICA

TEATRE

Dissabte 1.

Divendres 7.

22.30 hores.

22.30 hores.

García, Sara Gill, Lina
Martínez, Sandra Sasera i
María Valle.

Dir: Chris Weitz.

Direcció: Isabel Pérez.

Duració: 113 min.

Públic: jove i adult.

Tots els públics.

Preu: 5 euros.

Entrada: 3 euros.

SOCIETAT ARTÍSTICO -

ÉRASE UNA VEZ... LA

MUSICAL LA UNIÓ.

MUJER.

Concert aniversari.

Companyia: Ganas Teatro.

Dir: Gaspar Sanchis Castillo.

Actrius: Maite Marín,

Entrada gratuïta.

Virginia Tovar i Noelia

CINE

Sánchez.

Dissabte 29.

Direcció: Maite Marín.

20.00 hores.

TEATRE

Públic: jove i adult.

LAS 13 ROSAS.

INFANTIL

Idioma: castellà.

Dir: Emilio Martínez-Lázaro.

Preu: 5 euros.

C/ Ramón y Cajal, 13
Tel. 96 152 50 26

DANSA

Dissabte 1

Dissabte 8
Diumenge 2.
18.00 hores.

RockSala

PREZINTO+ MENTE DEMENTE

22.30 hores.

EFEKTOS.
Divendres 7

MI AMIGO BART.
de Juan Luis Mira.

Duració: 132 min.

Companyia: Jácara Teatre.

N. R. menors de 16 anys.

Directora: Gloria Sirvent.

Entrada: 3 euros.

Actor/trius: Mila García,

ARPIES AMB PARKINSON

Divendres 28
POR CONFIRMAR

José Antonio García i Inma
Públic: familiar.
Idioma: valencià.
Preu: 3 euros.

Diumenge 30
18.00 hores.

Dissabte 29
TEMPLARIOS (Castellón)

LA BRÚJULA DORADA.

INFORMACIÓ:
Casa de Cultura - Plaça Valldecabres, 19 - Tel.: 96 154 75 97
cultura@quartdepoblet.org - www.quartdepoblet.org

Paper ecològic

Ortega.

Miscel·lània (Serveis)
TELÈFONS D’INTERÉS

EXTENSIONS TELÈFONS DE L’AJUNTAMENT

Emergències
112
Ambulàncies
085
Ajuntament
96 153 62 10
Casa de la Dona
96 152 12 31
Centre d’Ajuda a la
96 386 55 30
Víctima del Delicte
Centre d’Informació de la Sida 96 362 40 69
Centre de Salut
96 162 21 00
Centre de Salut URGÈNCIES
96 162 21 10
Centre Municipal de
96 154 80 08
Serveis Socials
Centre Nacional de Toxicologia 91 562 04 20
Estació d’Autobusos
96 349 72 22
OMIC
96 154 80 00
Policia Local
112 i 96 153 62 10
Policia Nacional
091 i 96 154 94 94
Quart Jove
96 153 14 59
METRO Valencia
900 46 10 46
Fernanbus
96 150 00 82
Recollida de mobles i efectes 900 506 698
Taxis
96 153 23 63
Telèfon Ajuda contra la Droga 900 15 15 15
Telèfon de la Dona
900 580 888
Telèfon del Menor
900 100 033
Telèfon PROP Generalitat Valenciana
012
UPC - Unitat de Prevenció
96 154 80 08
Comunitària de Drogodependències

Informació
127-163
Alcaldia
134
Secretaria General
125
Registre
204-136
Padró
121-203-114
Activitats econòmiques
202
Recaudació
186-187
Plusvàlues-Recaudació
135
Personal
130-132-118
Serveis
111-124
Matrimonis
126
Aigües
128
Secretaria d’Arquitectura
152
Secretaria d’Ingenieria
145
Medi Ambient
142
Intervenció
150-198-196-107-103-102
Rendes i exaccions
146
Vehicles i guals
184
Facturació
197
Cadastre i Tases
199
Tresoreria
104-149-106-101
Policia Plana Major
117
Gabinet de Premsa
147
FARMÀCIES
QUART DE POBLET
Cuenca-Tudela
J. Martorell, 35
Herráez-Lucena
Trafalgar, 30
A. Herrero
Dr Gallego, 10
García-Gómez
Pizarro, 2
M. Martínez
Palleter, 17

DÓNA sang - dóna SANG
Dilluns 17
Centre de Salut
C/Trafalgar
17 a 20.30 hores

MARÇ

Divendres 28
Casa de Cultura
Pl. Valldecabres, 19
17.30 a 20.30 hores

Amparo García
J. Martorell, 7
Furió-González
1º de Mayo, 30
Peña Odriozola
Juan R. Jiménez, 20
Miguel Espinós
Lluís Vives, 7
Mª Luisa Domingo
Jaume Balmes, 27

Març
DIA I NIT

3-13-23
DIA I NIT

9-19-29
DIA I NIT

8-18-28
DIA I NIT

4-14-24
DIA I NIT

10-20-30
DIA I NIT

1-11-21-31
DIA I NIT

2-12-22
5-15-25

DIA I NIT

(BARRIO

DEL

CRISTO)

DIA I NIT

6-16-26
DIA I NIT

7-17-27
* Dia i nit de 9.00h. a 9.00h.

38 El Fanalet

DE

GUÀRDIA

QUART DE POBLET
Cuenca-Tudela
J. Martorell, 35
Herráez-Lucena
Trafalgar, 30
A. Herrero
Dr Gallego, 10
García-Gómez
Pizarro, 2
M. Martínez
Palleter, 17
Amparo García
J. Martorell, 7
Furió-González
1º de Mayo, 30
Peña Odriozola
Juan R. Jiménez, 20
Miguel Espinós
Lluís Vives, 7
Mª Luisa Domingo
Jaume Balmes, 27

Abril
DIA I NIT

2-12-22
DIA I NIT

8-18-28
DIA I NIT

7-17-27
DIA I NIT

3-13-23
DIA I NIT

9-19-29
DIA I NIT

10-20-30
DIA I NIT

1-11-21
4-14-24

DIA I NIT

(BARRIO

DEL

CRISTO)

DIA I NIT

5-15-25
DIA I NIT

4-14-24
* Dia i nit de 9.00h. a 9.00h.

