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Todos somos Gabriel
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía
Gabriel. Este nombre creo que nunca se nos borrará de 
nuestra mente. Pobre nene y pobre de sus familiares. 
¿En qué cabeza cabe semejante noticia? Gabriel era un 
niño sano, sonriente y además...un niño... ¿qué más se 
puede decir? La inocencia le rodeaba, pero se ha cruza-
do con alguien en su vida que no le ha dejado continuar 
siendo inocente y niño. Todos somos humanos, se suele 
decir. Pero ¿todos los humanos tenemos humanidad? 
¿Qué persona (por denominarla de alguna manera), 
tiene la sangre tan fría de transportar un cadáver de 
un niño y supuestamente haber cometido un crimen 
así? ¿Cómo lo puede pagar el resto de su vida? Pero, ¿y 
sus padres? ¿Hay cura para este tipo de desgracias? Yo, 
como madre, no quiero ni imaginarme por lo que estará 
pasando su pobre madre. Dicen que todo se cura, pero 
la muerte de un hijo no. DEP Gabriel 
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Dirección: Calle 13, n.7 (junto a correos)
Telf: 96 132 42 47 mail: info@clinicacompany.com

Horario: 9 a 14h. y de 16 a 2h. 
Siempre de lunes a viernes

Somos una Clínica destinada a ofrecer servicios de
Rehabilitación, Fisioterapia y Osteopatía de forma

individualizada y personalizada. Colaboramos con seguros privados.
Benefíciate de nuestros bonos, consúltanos! 

Solomon Tavern
Pub de copas en la Canyada

Dirección: calle 15, La Cañada
Teléfono:  658011035  // 690605427 // 960060260 

Horario: Todos los días de 17:30 a 01:30 horas
Desde hace casi cuatro años, este pub de ambiente irlandés 
anima las noches a los más jóvenes y no tanto de la Cañada. 

En este agradable pub, se puede disfrutar de una amplia gama de 
cervezas, gin tonics y riquísimas cenas a base de hamburguesa y tapas.  También 

se puede escuchar música en directo con los conciertos que cada mes acoge. 
Siempre diferentes grupos y estilos. Dispone de una agradable terraza al aire libre.

L’Escoleta
Dirección: calle 549 n.35 Telf: 96 132 18 31  
susiescoleta@hotmail.com//www.lescoletapaterna.es

Horario: de 9 a 17 horas
La escuela infantil, L’Escoleta, cuenta con más de12 
años de experiencia fortaleciendo las competencias 

de los más pequeños de la casa. Están situados en una 
calle muy céntrica de la Cañada y se caracterizan por 

ser una escuela de lo más familiar. 

C/ 15, nº 6D
La Cañada

96 111 49 18
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Amparo Lerma Fambuena

María Villajos 
(Potavoz Grupo 
Municipal 
Popular)

Para el Partido Popu-
lar es un orgullo que 
en conmemoración 
por el Día Interna-
cional de la Mujer, el 
Ayuntamiento de Pa-
terna realice recono-

cimiento a la primera 
mujer nacida, censa-
da y viva en la actua-
lidad en La Canyada, 
Doña Amparo Lerma 
Fambuena, pues, de 
este modo, se da cum-
plimiento a la moción 
presentada por el Gru-
po Municipal Popular 
en el pleno de febrero. 
Doña Amparo Lerma 
Fambuena nació el 10 
de agosto de 1936, en 
el caserío de La Can-
yada, convirtiéndose 
en todo un referente 
para aquellos prime-
ros pobladores que de-
cidieron instalarse en 
esta zona, a pesar, de 
que en este período, no 

era la zona residencial 
que actualmente co-
nocemos, pues estaba 
prácticamente desha-
bitada y solo disponía 
de unos merenderos 
para pasar los domin-
gos en familia y los 
días de Pascua con los 
amigos. Doña Ampa-
ro jugó un papel im-
portantísimo en la di-
namización de la vida 
social del barrio de La 
Canyada, puesto que 
fue miembro activo 
de la Falla Puerta del 
Sol, de los clavarios y 
de la Asociación de 
Vecinos, contribu-
yendo al crecimiento 
cultural y social del 

barrio. Para el Partido 
Popular este reconoci-
miento es un homena-
je a nuestras madres 
y abuelas, que fueron 
unas grandes lucha-
doras, dado que en 
muchas ocasiones no 
han tenido las mismas 
oportunidades que 
los hombres, debien-
do llevar adelante el 
cuidado de su familia 
y la carga del trabajo 
domestico, debiendo, 
además, trabajar fue-
ra de casa, en muchas 
ocasiones, sacrifican-
do su tiempo libre y 
aficiones, pues éstas 
quedaban relegadas al 
ámbito privado.

No todo vale. ¿Inserción o votos?

Jorge Ibáñez, 
portavoz 
Ciudadanos 
Paterna

España con la en-
trada de las nuevas 
fuerzas políticas se 
ha convertido en un 

tablero de ajedrez 
donde todo vale a 
costa de un puñado 
de votos. 
Vivimos uno de los 
momentos que más 
lamento desde que 
estoy en política, el 
debate sobre “la ins-
talación de un centro 
de menores en una 
urbanización de Pa-
terna”. 
Compromis y Po-
demos utilizan un 
tema hiper delicado 
para hacerse campa-
ña. Señores, ¿pien-

san que la ubicación 
del centro es la más 
idónea para la inser-
ción de estos niños en 
la sociedad?, ¿Insta-
lar a los menores en 
un lugar que carece 
de zonas deportivas, 
recreativas o parques 
es lo mejor que les 
podemos ofrecerles? 
Eso no es estar a fa-
vor de ayudar a los 
menores, es estar a 
favor de aislarlos. 
Estos partidos son es-
clavos de sus posicio-
namientos políticos 

en vez de pensar en 
el bien común.  No 
todo vale, enfrentar 
a los vecinos y darles 
una responsabilidad 
que no es suya. 
Tomen conciencia 
de lo que son y a 
quién representan y 
en vez de mirar por 
las siglas de su par-
tido miren más por 
el bien común. Sean 
conscientes, hay unas 
líneas peligrosas que 
jamás deberíamos 
cruzar los represen-
tantes públicos.

| especial  Opinió |
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La Canyada, barri solidari, al voltant del centre de menors

Juanma Ramón
(Portaveu 
Compromís Per 
Paterna)

“Manifestar la vo-
luntat de participar 
i implicar-se en totes 
aquelles accions que 
s’impulsen des del 
Consell de la Gene-
ralitat Valenciana 

per a la protecció de 
la infància víctima de 
violència”.
Este text va ser aprovat 
pel ple de l’ajuntament 
de Paterna dins la 
iniciativa de “Paterna 
ciutat educadora” i 
pense que defineix a la 
perfecció el sentiment 
de la majoria de veïns 
i veïnes de la Canya-
da. En Compromís 
assumírem férem 
nostres estos principis 
i per això defensem 
els drets dels xiquets 
i xiquetes a viure en 
un entorn que els siga 
el més agradable pos-
sible i facilite el seu 

desenvolupament com 
a persones. Perquè tal 
com aconsellen els tèc-
nics, “aquests menors 
que vénen de patir 
una situació greu, 
d’estrès emocional i 
molt de dolor han de 
passar aquest xoc a 
ciutats mitjanes amb 
entorns agradables i 
tranquils”. I Monte-
canyada, com tots i to-
tes sabem, acompleix 
amb estos principis. 
Actualment, al sis-
tema de protecció de 
menors de la Gene-
ralitat Valenciana 
trobem 154 xiquets i 
xiquetes de Paterna. 

D’ells, 6 són menors 
en acolliment prea-
doptiu,27 menors en 
acollida en família 
educadora, 48 en aco-
llida en família exten-
sa en Paterna i 69 en 
acolliment residencial. 
Que fem amb tots es-
tos xiquets i xiquetes 
molts d’ells fills i filles 
del nostre poble? Els 
deixem en l’estacada? 
Avant posem els nos-
tres prejudicis als seus 
drets? Els amaguem 
per què no ens reme-
nen la consciència? O 
ens fem càrrec d’ells 
com una societat 
adulta i solidària?

Diálogo, información y negociación

Frederick Ferri
(Paterna Si Pue-
de)

No se deberían blo-
quear las licencias 
para los centros asis-
tenciales en Paterna. 
Con diálogo, infor-

mación y negociación 
se solucionan los pro-
blemas. Y es respon-
sabilidad nuestra no 
crearlos. Utilizar un 
Centro de “cuidados” 
de menores, para des-
informar, meter mie-
do, manipular... no 
es el camino. Los da-
tos són los datos: 18 
menores van a vivir 
en un chalet, con los 
cuidados y atenciones 
que necesiten, con las 
normas que apliquen 
los especialistas y con 

el control de la Con-
selleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 
Con la buena vo-
luntad de todas y 
todos, podremos se-
guir viviendo en una 
Paterna tradicional-
mente acogedora a 
personas inmigrantes 
venidas de cualquier 
territorio de España, 
independientemente 
de sus circunstancias 
ecocómicas o sociales. 
¿Se les puede negar 
a 18 niños y adoles-

centes esto máxime 
cuando están faltos 
de cariño y amor por-
que se les ha vulne-
rado su derecho a la 
infancia que todas y 
todos queremos? 
Bienestar, educación 
y cultura chocan 
frontalmente con pa-
ralizar licencias como 
las que pretenden blo-
quearse en Paterna 
para la instalación de 
centros asistenciales, 
de cualquier centro 
asistencial.  
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Siento decíroslo pero … , es un hecho constatado . Esas habladurías de que 
hay una persona exacta a nosotros, habitando en el mismo espacio-tiempo,  
… ES CIERTA!!.
Tengo un muy buen amigo que así me lo afirma. De hecho vive en La 
Cañada  ¡y su doble también!!! , Ya es casualidad ¡!! No sólo coinciden en 
el tiempo, también  en este reducido espacio de La Cañada. Visten igual, 

hablan igual, incluso son igual de feíllos,  pero son distintos en sus comportamientos.
Mi amigo tiene la buena cualidad de saludar a la gente ;  es el clásico : “ Buenos días, ¿ Qué tal  
vas?,  hasta luego… etc etc. Pero su doble no, no  es tan afable. Su doble es el que no responde 
a los saludos, gira la cabeza cuando le dirigen la palabra, se agazapa en el coche para no tener 
que saludar… en fin ¡ Un desastre.!
Mantiene mi amigo la teoría también, de que debe ser a su mismo doble al que le han retirado 
una o dos personas el saludo, porque él , considerando inteligentes a estos individuos, no sabe 
en realidad qué les ha hecho o dejado de hacer!.
Me decía “ Jesús, me ha tocado el doble cabroncete, esto es  como  el extraño caso del doctor 
Jekyll  y mister Hyde ,  voy a ver si me lo encuentro y puedo hablar con él para pedirle expli-
caciones , dónde crees que lo puedo encontrar?”.   
No lo dudé un momento, mirándole a los ojos le contesté sin titubear :  fíjate  en el espejo de 
tu baño,  lo tienes ahí todas las mañanas mi querido amigo!

Jesús Pérez opina...
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La ciudadanía podrá opinar

Paqui Periche 
Portavoz PSOE 
de Paterna

1990. No se habían 
celebrado las Olim-
piadas de Barcelo-
na, ni Sevilla había 
albergado la Expo 

Universal. Paterna 
tenía 40.000 habi-
tantes y no existía ni 
el Parque Tecnológi-
co ni Táctica. De esa 
época es nuestro Plan 
General Urbano. Está 
obsoleto.
Nuestra ciudad es 
diferente y lo más 
lógico es que seamos 
los vecinos y vecinas 
quienes decidamos 
qué usos asistenciales 
deben desarrollarse 
en nuestros barrios.
El malestar que ha 
despertado el Centro 
de Menores de Mon-

tecañada, el Centro 
de Discapacitados 
psiquicos y drogode-
pendientes de Albor-
gi y el Tanatorio en 
Santa Rita represen-
tan un toque de aten-
ción que debe poner-
nos sobre aviso. 
No podemos permitir 
que se abran servicios 
en suelo privado, sin 
que el pueblo y sus 
representantes estén 
informados y puedan 
manifestar sus opi-
niones al respecto. 
Sin enfrentamien-
tos, sin criminalizar, 

buscando las mejores 
soluciones. 
Los socialistas he-
mos propuesto, y ha 
sido respaldado por 
el Pleno Municipal, 
que se suspendan las 
licencias asistenciales 
en suelo residencial y 
que se inicie un proce-
so participativo para 
que la ciudadanía 
pueda opinar. Y no 
nos cansaremos de re-
petir: vamos a parar, 
vamos a estudiarlo y 
propiciemos que los 
vecinos y vecinas pue-
dan participar.
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En el grupo de Facebook de la Cañada hubo un post pidiendo firmas para 
que no se ponga el centro de menores, pero ¿quién firma para desvincular 
a La Cañada de Paterna?  Podría tener un ayuntamiento propio cómo 
ya hizo en su día San Antonio de Benageber. Paterna creo que se está be-
nefiiando de los impuestos nuestros para pagarse parques, teatros...etc. yo 
firmo por una desvinculación de Paterna, ¡Ya!

Regina Coll opina....
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Ramón Ibáñez
Coordinador local 
CCD Paterna-La 
Cañada

Los centristas opi-
namos el “no” al 
centro de menores 
de Monte Cañada 

Paterna ya que no 
presenta los medios 
necesarios para di-
cha labor.
Ya que en dicha 
ubicación no cum-
ple los requisitos 
elementales y sus 
condiciones indis-
pensables no son 
las favorables para 
el buen desaroyo de 
estos niños y jóvenes 
, pudiendo llegar a 
crear un aislamien-
to social para ellos.
Los centristas nos 
solidarizariamos 

con el proyecto si la 
ubicación cumplie-
ra con los requisitos 
indispensables para 
el buen desaroyo 
básico. Ya que es-
tamos a favor de 
apoyar a los niños 
y  jóvenes en exclu-
sión social siempre 
que las condiciones 
exigibles fueran las 
adecuadas para su 
desarrollo.
Para finalizar que-
remos recalcar que 
el “no” al centro de 
menores  es por el 

bien de los niños y 
jovenes y en nuestro 
partido lo apoya-
ríamos al 100% si 
su ubicación fuera 
diferente dentro de 
otra población en la 
cual si se cumplie-
ran dichos requi-
sitos como un po-
lideportivo y otras 
zonas de ocio y edu-
cación ya que los 
niños y jóvenes des-
favorecidos si que 
cuentan con todo 
el apoyo de nuestro 
partido el C.C.D.

No al  centro de menores

Este año tenemos fallera mayor de La Cañada. Leticia Martínez Cárcel. 
Leticia es una fallera de los pies a la cabeza. No se pierde ni un acto, y 
siente las fallas con todo su corazón. Es tal su pasión por nuestra fiesta, que 
siempre está dispuesta a representar a La Cañada donde haga falta. 

Raquel Cantarero opina....

Conozco a la fallera mayor, Leti, desde que empezamos el colegio con 4 
años. Desde entonces, hemos crecido juntas, hasta dentro de la falla. Puedo 
decir, que por mucho que pase el tiempo, el amor que siente por estas fiestas 
y la pasión que le pone en el cargo de fallera mayor, hacen que cada año, 
las fiestas sean inolvidables. 

Irene Pascual opina....
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| especial Fuente del Jarro | 

GVA farà un control de cobertes fràgils en Fuente del Jarro
La Generalitat Valenciana, a través de  l’Institut 
Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, INVAS-
SAT, ha comunicat a l’Associació d’Empresaris de 
Fuente del Jarro que en les pròximes setmanes va a 
desenrotllar la campanya Pla de Seguiment i Con-
trol de Treballs en Cobertes Fràgils en distintes 
zones industrials, sent Fuente del Jarro una d’elles. 
Esta iniciativa de l’administració autonòmica té 
per objectiu reduir els índexs de siniestrabilidad 
produïts per caigudes a distint nivell per transitar 
sobre cobertes o superfícies fràgils. Segons infor-

men des de l’INVASSAT, en els últims quatre anys 
en la Comunitat Valenciana han succeït 10 ac-
cidents mortals i 32 d’accidents de caràcter greu 
d’estes característiques. En l’últim any s’ha observat 
un repunt de la sinistralitat atés que el 38% dels ac-
cidents en cobertes fràgils dels últims quatres anys, 
van succeir en el 2017. Encara que en Fuente del 
jarro no s’ha produït en els últims anys cap acci-
dent greu d’este tipus, es considera esta campanya 
informativa de la Generalitat una bona oportunitat 
per a avaluar la seguretat en les empreses.

Una de les fàbriques del polígon Fuente del Jarro, a Paterna. //LCTG



El centro de menores en Montecañada provoca enfrentamientos políticos
Paterna ha aprobado suspender la concesión de 
licencias para usos asistenciales en todo el térmi-
no municipal. Este acuerdo se ha alcanzado gra-
cias a los votos a favor de PSOE, PP, Ciudadanos 
y los concejales no adscritos.
Por su parte, el concejal de Urbanismo de Pa-
terna, Carles Martí (Compromís), aseguró que, 
para ser fiel a los acuerdos del gobierno del Batà, 
“en ningún momento” ejecutará la decisión de 
paralizar las políticas sociales y de protección de 
la infancia ya que esto supone “atentar contra los 
derechos de los niños y niñas que más necesitan 
del apoyo y aprecio de los vecinos de Paterna”. 

Esta respuesta, también provocó otra contesta-
ción desde el Pspv-Psoe. “No se va a permitir que 
Compromís actúe al margen de la ley. Lamenta-
mos que puedan utilizar el mismo método que 
en su día hizo el PP de Paterna, la prevaricación”.
Si Martí incurra en prevaricación, dando licen-
cias sin poder hacerlo, será expulsado del actual 
gobierno. 
Por otro lado, la vicepresidenta del Consell, Mó-
nica Oltra, ha reprochado al Ayuntamiento de 
Paterna su “insolidaridad” por “cerrar la puerta a 
niños vulnerables” al impedir la construcción de 
un centro para menores tutelados.
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Paterna comença a preparar els Pressupostos Municipals de 2019
L’Ajuntament de Paterna va a començar a tre-
ballar per a preparar els pressupostos muni-
cipals per a 2019. L’alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha avançat que “ja he sig-
nat la providència per la qual es dóna trasllat 
a totes les àrees del consistori que comuni-
quen a Alcaldia les previsions de despeses 
i/o ingressos per al pròxim exercici amb la 
finalitat de poder formalitzar els comptes per 
a 2019”. També ha recordat que “l’any passat, 
eixa mateixa ordre es va donar un mes des-

prés, és a dir, en el mes d’abril, la qual cosa 
ens va permetre tenir el projecte de pressu-
postos preparat en el mes de juliol”. Respec-
te a les xifres econòmiques de l’ajuntament, 
Sagredo ha fet un balanç molt positiu de les 
mateixes. Referent a açò, ha indicat que “el 
deute està per sota del 45% i complim amb el 
període mitjà de pagament, que és de 16 dies, 
i amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
amb una capacitat de finançament (superà-
vit) propera als 9 milions d’euros”.
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AGENDA | Events Culturals destacats

Gran Barbacoa Argentina
Diumenge 25 de març (13:30 a 18:30h).
Organitza: L’ànec La Canyada
Lloc: en el seu local amb motiu del tercer aniversari

25 
març
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| especial Events | 

AGENDA | Events Culturals destacats

Taller de circo y espectáculo de magia: abracadabra
Dissabte 28 d’abril
Organitza: La troupé Malabo
Lloc: Teatre al carrer

28
abril

Tertùlies Artístico - Literaries
Divendres 27 d’abril a les 19 hores
Organitza: La Canyada d’Art
Lloc: Centre Social La Canyada

27
abril

Fotografia: ‘El mundo en mis ojos’
Divendres 16 d’abril a les 19hores inauguració
Organitza: La Canyada d’Art
Lloc: Centre Social La Canyada

6 abril-4 
maig
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| especial  Política | 

El PP de Paterna expone una “clara ruptura del equipo de gobierno”
Uno de los últimos plenos municipales, no 
llegó a 3 minutos de duración. Algo que no 
supuso una reducción en su coste habitual, 
siendo más de 1.000 euros, la inversión que 
normalmente supone  entre gastos de perso-
nal y mantenimiento. 
La portavoz popular, María Villajos, recalcó 
que “3 minutos fueron suficientes para poner 
de manifiesto la clara ruptura existente en el 
Equipo de Gobierno paternero, el llamado 
Pacte de Batà”. El Pleno, convocado por el al-
calde de manera urgente y extraordinaria tras 
la sesión ordinaria de febrero, fue cerrado al 
poco de comenzar al votar sus socios de go-
bierno, Compromís y Podemos, en contra de 

la urgencia que el propio alcalde motivó.
En la sesión se iba a tratar la paralización de 
licencias orientadas a cambios de uso del sue-
lo, concretamente las destinadas a actividades 
asistenciales. Este debate surge tras otra dis-
puta entre Compromís y el PSOE de Paterna, 
esta vez por cuenta del centro de menores que 
Mónica Oltra, consejera de Igualdad y Política 
Inclusiva de la Generalitat Valenciana, preten-
de instalar en Montecañada y que encuentra 
la oposición del Partido Popular. Villajos 
pone en duda “que un Alcalde que no es capaz 
de mantener el orden entre sus propios socios 
de gobierno sea capaz de gestionar un Ayun-
tamiento tan grande como el de Paterna.
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| especial Política | 

Paterna, al capdavant de les valoracions de dependència 
El responsable de l’Àrea d’Inclusió, el Pri-
mer Tinent d’Alcaldia, Juanma Ramón i la 
Directora General de Dependència, Mercé 
Martínez i Llopis es reuniren ahir al matí 
per tal de valorar els avanços en matèria 
de dependència en la localitat de Paterna i 
planificar els següents passos a donar per a 
continuar a un bon ritme en l’execució de les 
valoracions de dependència. En este sentit, 
Ramón, s’ha manifestat satisfet per les da-
des reconegudes per la Direcció General 
i que “suposen un reforç per a tots aquells 
que s’estan deixant la pell per a tornar-li 
l’esperança a este col•lectiu tan perjudicat. 
Els números demostren la tasca que s’està 
duent a terme per l’equip de serveis socials 
malgrat que alguns no ho vulguen reconéi-

xer”. Des de juny de 2017, els serveis socials 
de Paterna han valorat 197 casos, un 56,51% 
del total de persones que es troben a l’espera 
de l’execució de valoració. El percentatge, a 
hores d’ara és el més alt de tota la comarca i 
el segon de la província, només superat per 
unes dècimes per Sagunt. A més, el Primer 
Tinent d’Alcaldia sol•licitarà a la Conselle-
ria de Sanitat obrir una via de col•laboració 
per aconseguir agilitzar les valoracions de 
dependència provinents dels serveis de salut 
mental d’esta conselleria. “Podem aconse-
guir així millorar encara més els resultats”.
Ahir es va mostrar la voluntat de l’ajuntament 
de col•laborar amb la direcció general en 
desfer el tap dels expedients que diàriament 
es troben als calaixos de conselleria.
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La nostra Vila prompte tornarà a ser escenari d’art, tradició, música, bellesa, llum i foc. Portem quasi un any, des de 
l’última emocionant Cremà, preparant aquesta festa que ens identifica com valencians i com no, 

com a paterners i paterneres. Per tercer any consecutiu, tinc l’oportunitat de dirigir-me a 
tots els fallers i les falleres de Paterna compartint aquestes línies amb tots vosaltres.

En primer lloc, vull donar-vos les GRÀCIES, gràcies en majúscules. Gràcies per 
acollir-me en cada acte i per compartir amb mi, i amb tots els nostres veïns i vi-
sitants, la germanor i la passió per les Falles, dos sentiments que aconsegueixen 
que la nostra Vila estiga més unida i mes viva en aquestos dies de festa.     
L’any passat les nostres Falles van ser declarades Patrimoni Immaterial de la 

Humanitat per la Unesco, tot un orgull i reconeixement al treball i a l’esforç de 
la gran família fallera. 

A Mónica i a Paula, les nostres representants, i a les seues Corts d’Honor, el desitge 
un regnat de somni. Un regnat de la ma de la nostra benvolguda Junta Local Fallera 

i el nostre Ajuntament, i sempre amb l’acompanyament de les seues famílies, encapçalades 
per eixes mares que, des de la rereguarda, ens donen el suport necessari en cada moment d’aquesta 

aventura fallera. 
I a la falla Plaça Porta del Sol - La Canyada, present incansablement en les nostres festes en honor a Sant Josep, ha 
contribuït de forma especial a aquest èxit, amb el seu esforç i treball.
No més em resta desitjar-vos a tots unes Falles inoblidables, plenes d’alegria i d’emoció; de cultura i de tradició. 
Unes Falles que enguany seran úniques gracies als nostres monuments fallers municipals que contribuiran a enaltir, 
encara més, aquesta festa tan grandiosa i tan nostra.  Paterners i Paterneres. Fallers i falleres. Fallerets i Falleretes.

Saluda alcalde de Paterna Falles 2018. Juan Antonio Sagredo

Les nostres Falles són part indiscutible de la idiosincràsia valenciana i per descomptat paternera. Precursores 
de la nostra cultura; els vestits regionals, l’exaltació de la nostra llengua a través de l’ humor 

i, l’art que es desprèn, en els monuments, la música, el so i la llum, són tan sols una 
mostra d’aquesta festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Com a regidora de Tradicions, Cultura i Foc, vull aprofitar l’oportunitat que en 
brinda aquest llibret, per a reconèixer el gran treball que realitzeu cadascuna 
de les persones que participeu de les Falles paterneres, per aconseguir que la 
cultura es mantinga vinculada a aquesta tradició tan nostra, creant història 
en cada exercici i fent única la nostra festa.

L’esforç d’aquesta gran família fallera, representada per la Junta Local, és la 
que any rere any fa que les Falles continuen creixent i contagiant d’entusiasme a 

tots els veïns i veïnes de Paterna. Tot açò, capitanejat per una gran persona, el seu 
president, Goyo. I es que no hi ha millor forma de treballar per les Falles i per Paterna, 

que estimant i sentint la festa com part indiscutible de la teua vida.
No puc acomiadar-me sense abans nomenar a les dos joies representants de tots els fallers i les 

falleres en aquest 2018, la nostra Fallera Major, Mònica i la nostra Fallera Major Infantil, Paula. Juntes, i junt a 
les seues Corts d’Honor, són peça clau per al desenvolupament d’aquesta festa, representant durant tot l’any a la 
dona paternera i fallera. I la falla Plaça Porta del Sol de La Canyada se ha caracteritzat des de la seua creació per 
una extraordinaria aportación d’enginy i il.lusió, ‘germanor’ i festa discórreguen feliçment pels nostres carrers. 
Per això, vull animar, a tots els paterners i paterneres i també als forasters, a gaudir amb alegria estes pròximes 
dates i a sentir-nos valencians i paterners.

Saluda regidora Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche Chinillach
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Tinc l’honor de poder dirigir-me a tots vosaltres un nou 
any, un any que passarà a la història per diver-
sos motius. Per una banda, l’exercici faller 
2017-2018 és el primer en què les fa-
lles són Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat, amb tot el que això 
representa. Per una altra ban-
da, les
falles de Paterna tornen a tin-
dre monuments municipals, 
una reivindicació del món 
faller que enguany, gràcies a 
l’esforç de tots, ha sigut possible. 
També és un any històric perquè 
les Falleres Majors de Paterna conten 
ja amb una marxa amb la qual desfilar 
en els seus actes més importants. Fa uns dies, 
i amb la col·labora- ció del Centre Musical Paternense, 
vam poder estrenar-la a la Presentació de les Falleres Ma-
jors 2018. Vaja el nostre públic agraïment a N’Amadeo 
Guillot, autor d’esta fabu- losa peça musical, que no va 

dubtar ni un moment embar- car-se en este repte. 
Con respecte a la fall Plaça Porta del Sol - La Can-

yada, pense que sou una comissió que lluita 
any rere any per mantindre la festa de 

les falles al estraradi del casc urbà de 
Paterna, amb totes les dificultats 

que això comporta però a la ma-
teixa il.lusió que el primer any.
Als vostres representants per a 
les falles de l’any 2018, Pablo i 
Leticia encara que esta aven-
tura no és nova per a vosaltres, 

vos desitge el millor enguany i que 
siguen unes de les millors falles de la 

vostra vida. 
I a tots els fallers, espere que tingau una 

gran setmana Fallera, será el millor resultat a un 
any de treball i esforç.  
I  les nostres Falleres Majors, Paula i Mónica, i a les seues 
Corts d’Honor vos desitge el millor dels regnats i que vis- 
cau unes festes falleres per al record.

Saluda del president de la Junta Local Fallera de Paterna, Gregorio Buendía



Pablo Agudo Pérez
És el nou president de La 
Canyada. Ell mateix ens ha 
oferit un saluda i una xicoteta 
entrevista: Em complau diri-
gir-me a vosaltres un any més. 
Un any més de continuar amb 
la cultura, amb la festa i com 
no, de continuar gaudint del 
foc i d’esta tradició més que 
mai, ara que som Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. 
Però tot açò no seria possible 
sense les ganes i l’esperit faller 
que hi ha entre els compo-
nents de la comissió. I com 
no, de tota la gent que, encara 
que no siga fallera, I com no 
de tota la gent que, encara 
que no siga fallera, aporta el 
seu gra d’arena per a que tot 
siga perfecte. Per acomiadar-
me vull donar les gràcies als 
comerços, veïns i familiars 
que col•laboren desinteresa-
dament en cada acte i en cada 
festa o event que organitzem. 
Sense més, vos convide a tots a 
disfrutar de les falles amb no-
saltres. De la millor festa del 
món!! 
- ¿Quant temps portes vivint a 
la Canyada?
- Porte uns 25 anys, des que vaig 
nàixer.
 - Què és el que més t’agrada? 
- El que més m’agrada de 
La Canyada és la tranqui-
litat que hi ha i el no tindre 
l’aclaparament del trafique, com 
a València capital. 
-  Eres el president de la falla 
de La Canyada, com va ser el 
nomenament? 
- El procediment és l’habitual. 
Jo vaig presentar la candidatura 

i proposta a la junta directiva. 
Després es vota en junta gene-
ral i si s’està d’acord, a l’haver-
hi només una candidatura, es 
decidix, i si hi ha més, es tria. 
- Quines responsabilitats tens? 
- Per a mi, el primer i més im-
portant, és triar una bona di-
rectiva en què pots delegar fun-
cions i tasques d’organització 
d’actes i esdeveniments. I les res-
ponsabilitats més importants, 
són representar a la comissió en 
els actes i intentar que estiga tot 
presentat dins del termini i la 
forma escaient. 
- ¿Has sigut sempre de la falla 
de La Canyada?
-  Sí, he sigut des que vaig nài-
xer. I espere seguir sent-ho molts 
anys més.
- ¿Què és el que més t’agrada 
de les falles?
- De les falles m’agrada tot, crec 
que no podria dir quelcom que 
no m’agradara. Tindre eixe 
sentiment i eixa devoció per 
la festa, el monument, mascle-
taes, presentació i sobretot per 
l’ambient faller i els amics que 
es fan en este món. En general, 
m’agrada tot el que embolica les 
falles. 
- Véns de família fallera?
- Sí, ma mare també porta molts 
anys en la falla i a la majoria 
dels meus familiars els encanta 
este món. Quan tinga fills, espe-
re que els agrade esta festa tant 
com a mon.

Leticia Martínez Cárcel 
és la fallera Major d’enguany. 
Ella ens dona un saluda faller 
i li van fer una xicoteta entre-
vista també. A vore que ens 

conta:
“És per a mi un plaer poder 
agrair la vostra col·laboració 
amb esta associació que 
encara que humil, som 
una família amb ga-
nes de fer les coses 
bé i tindre un mo-
nument a l’altura 
que es mereixen 
la nostra plaça i 
veïns.
M ’a g r a d a r i a 
invitar-vos a 
tots a passar-vos 
pel nostre casal 
perquè podeu 
conéixer la festa 
des de dins i dis-
frutar junt amb 
nosaltres.
A la comissió vull 
agrair-li a cada un dels 
components la
seua dedicació i l’esforç que 
fan per a poder traure enda-
vant cada acte.
Amb els meus amics és un 
plaer disfrutar enguany, ja 
que és diferent però no menys 
especial.
Amic i president, em vaig 
llançar a l’aventura per a fer-
te companyia i ara vull que tot 
el món sàpia que és un plaer 
des lar al teu costat.
I només em queda intentar 
animar-vos perquè l’any que 
ve formeu part de la nostra 
humil però gran comissió. Te-
nim les portes obertes i segur 
que és un bon pas per a ser una 
miqueta més feliç.
-Eres perruquera, fas monyos?
- Abans, quan treballava en senyo-
res. Ara pentine alguna amiga.

| ENTREVISTA  Pablo y Leti, President y Fallera Major de La Canyada | 
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- Com recordes el moment del 
teu nomenament?
-  Va ser molt graciós. Ningú ho 
sabia i inclús vaig sorprendre 
molt els meus pares. 
- Quina relació tens amb el pre-
sident de la teua falla?
-Ens emportem genial. Ens conei-
xem des de xiquets i per a mi és 
un plaer poder anar del seu braç. 
- Quants anys portes sent falle-
ra?
- Des dels 9 anys. Després de molt 
demanar-ho, els meus pares per fi 
em van apuntar.

- Què són per a tu les falles?
- Les falles són una manera de 
vida en què coneixes gent me-
ravellosa amb què compartixes 
molts moments. A mi m’encanta 
la tradició, la indumentària, els 
monuments i la pólvora.
- ¿ Quin és el moment que més 
t’agrada?
- Espere amb ànsia encendre la 
mascletá. 
- ¿Qué esperes de les Falles en-
guany?
- Que podem viure-les en harmo-
nia i els nostres veïns s’acosten a 

conéixer-nos i així l’any que ve 
poder ser més. 
- Véns de família fallera?
- No. Jo vaig ser la primera de la 
família, però ara a tots els agrada 
la falla.  
- Alguna curiositat?
- Gràcies a la meua professió he 
pogut compartir moments pre-
ciosos amb altres falleres, cada 
pentinat és una anècdota.  
- ¿Què és el bàsic per a anar bé 
peianda? 
- Què el color del pel seguisca el 
mateix que el dels postissos.

Pablo i 
Leti, pre-

sident i fallera 
major de la Falla 

Plaça Porta del Sol 2018 
de La Cañada  .// LCTG
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“Les falles son una forma de vida”: Mónica García, Fallera Major de Paterna
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- Hola Mónica. Eres la fallera major de Paterna d’enguany. Compta’ns un poc sobre tú. 
- El meu nom és Mónica García Guillem i tinc 24 anys. Treball en una famosa cadena de 
menjar rápid per a portar. Em vaig independitzar i em vaig vindre a viure a Paterna el pas-
sat mes de desembre. Tinc dos germanes més xicotetes que jo, una de 12 i l’altra de 17 anys. 
 - ¿ Com recordes el moment en què te vas assabentar que series la fallera major infantil 

de Paterna? t’ho esperaves? 
- Recorde eixe moment com una gran sorpresa. Per a res 

esperava escoltar el meu número i recorde estar un poc 
en xoc. 

-Des de quan eres fallera? 
- He sigut fallera des que vaig nàixer a Valèn-

cia. Però vaig tindre una parada d’uns pocs 
anys en la meua adolescència. Després em 
vaig vindre ací a Paterna fa anys, però cen-
sada només porte 3 o 4 anys.
- De qué falla eres? 
 - Sóc de la falla Campament

- Què són per a tú les Falles? 
- Les Falles, per a mi, són una forma de vida. 

Una festa per a disfrutar els 365 dies de l’any i 
treballar diàriament per elles.

-  Quin és el moment que més t’agrada? 
- El meu dia favorit és la Cridà. És el tret d’eixida de la 

nostra festa i un moment molt emocionant. A més he de 
dir que ser la responsable de ser jo qui done este tret d’eixida, 

va ser molt emotiu. 
- Qué esperes de les falles d’enguany?
- Espere disfrutar-les al màxim amb Paula i les nostres talls i també amb els membres de la 
Junta Local. A més, espere que el bon temps ens acompanye per a poder disfrutar de cada 
dia i moment. 
- Véns de família fallera? 
-Sí. La meua germana és molt fallera. La xicoteta ha sigut fallera major infantil dos anys 
consecutius i la meua cosina xicoteta enguany és component de la CHFMIV (Cort d’Honor 
de la Fallera Major Infantil de València) 
-  Quins són els teus racons favorits de Paterna? 
-- La meua zona favorita són les Torres i les Coves, pel que signifiquen per al nostre poble. 
Però també m’encanta el Parc del Tir de Colom (Tiro de Pichón). 



“Les falles son la millor festa del món”: Paula Bancloy, Fallera Major Infantil
- Hola Paula. Eres la fallera major infantil de Paterna d’enguany. Compta’ns un poc sobre tú.
- El meu nom és Paula Banacloy i Aparicio, tinc 12 anys i estudi e en l’IES Peset Aleixandre. Viu 
a Paterna des que vaig nàixer i sóc filla única. 
- Com recordes el moment en què te vas assabentar que series la fallera major infantil de 
Paterna? T’ho esperaves?
- Va ser un moment molt emocionant i inesperat, em vaig emportar una gran sorpresa. Una 
setmana després encara seguia en un núvol. La meua comissió, amics 
i familiars es van alegrar molt. 
-Des de quan eres fallera? 
- Sóc fallera des que vaig nàixer. Mon pare és faller però 
ma mare no. Però ella no es perd cap acte en el que 
estic jo. 
-¿De qué falla eres?
- Pertany a la falla Colom d’Or des de fa quatre 
anys, ja que ací estan les meues  cosines, però 
vaig començar en la de Sant Roc amb els meus 
iaios. 
- Què són per a tú les Falles? 
- Són, sens dubte, la millor festa del món. És la festa en què 
disfrute amb els meus amics de cada moment. Cercaviles, 
ofrena, els albaes i la cremà. 
-  Quin és el moment que més t’agrada? 
- La Crida. Ja que és l’inici d’estes grans festes, que tant disfrute i admire des 
de xicoteta. 
- Qué esperes de les falles d’enguany?
- Espere i desitge que siguen les millors Falles de la meua vida i tots els records siguen inoblidables. 
Sobretot perquè tinc la sort de compartir amb una Cort genial. He tingut molta sort amb estes 
noves amigues que he fet i per descomptat amb les majors que sempre ens trauen un somriure.
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Consulta el programa de Falles en Paterna i La Canyada

| especial Falles |

Dijous 15 de Març: PLANTÀ
Paterna:Nit de la Plantà.
La Canyada:
18 hores: Plantà infantil
20:30 h. Sopar per a la comisió in-
fantil
21h. Sopar fallers d’Honor. Enrega 
de recompenses i distintius. 
23:59h. Plantà monument gran.
Divendres 16: ENTREGA PREMIS
Paterna: 9h. recorregut del Jurat de 
Monuments.
14h. lectura premis en l’ajuntament
La Canyada:16h Eixida amb el 
tren faller des de La Canyada fins 
a Paterna
17:15h. concentració de les comis-
sions
18h. entrega premis
21h. sopar de cabasset a la carpa en 
la Canyada. 

23:59h Nit jove i discomòbil a La 
Canyada.
Dissabte 17 de març: OFRENA
La Canyada: 13h. Dinar de Cabas-
set a la carpa
15:30h. eixida de l’autobús per anar 
a l’ofrena a la Mare de Déu dels 
Desamparats de Paterna. 16:15h 
concentració de les comissions a Vi-
cente Mortes.
17h.: Ofrena: Recorregut: Av. Vi-
cent Mortes, Cl. Major, Cl. Sant An-
tonio, Cl. San Salvador, Cl. Sant Vi-
cent, Cl. Sant Pere, Plaza del Poble. 
22h.: sopar a la carpa i gran festa 
de disfresses. 

Diumenge 18 de març:
Paterna: 10h.: en l’Esplanada del 
Coetòdrom, activitats infantils.
La Canyada: 14hores: dinar a la 

carpa oferit per la fallera major. 
16h.: vesprada infantil i berenar.
21:30h.: nit tradicional de menjar 
valencià.
23:59h. Verbena amenitzada per 
‘Tabú Trío’
23.59h. Esplanada del Coetòdrom, 
mascletà manual.

Dilluns 19: Sant Josep
9h: despertà pels carrers de la Can-
yada.
11h.: ofrena a la carpa
12h: misa en honor a Sant Josep en 
la Canyada i en Paterna a las 13h.
Mascletà en La Canyada (14h) y en 
Paterna (14.30h). Després dinar a 
la carpa oferit pel president.
21h.: sopar de cabasset.
22h-23h: cremà infantil. 
23:59h: Cremà del monument gran 
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Les falles a Paterna comencen amb La Crida i la Cavalcada del Ninot
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Algunes de les imatges de la Cavalcada del Ninot 2018 i el moment de la Crida al balcó de l’ajuntament i amb totes les comissions.//LCTG

Les Falles van prendre els carrers de Pater-
na amb la cavalcada del Ninot en la qual va 
resultar guanyadora la Falla Dos de Mayo.
Des de cinc de la vesprada, centenars de fa-
lleres i fallers van desfilar des de l’Avinguda 
Blasco Ibáñez fins a les portes de l’Ajuntament 
abillats en originals disfresses. 
Com cada any, l’humor i la sàtira van ser els 
grans protagonistes de la festa en la qual les 
comitives van representar amb ironia esde-
veniments d’actualitat.
La Falla Dos de Mayo va ser la guanyado-
ra del primer premi de la Cavalcada del 
Ninot amb la seua interpretació sarcàstica 
del món del transport. Li van seguir la Falla 
Gran Teatre en segon lloc i Enric Valor en 
tercer. 
El diumenge 4 de març, la música va ser la 
protagonista dels esdeveniments del muni-
cipi. A les 11h, el centre musical paternense 
va acollir el concert De Nova York a Paterna 
interpretat per la Banda Simfònica, que es va 

centrar en composicions nord-americanes 
d’autors com Gershwin, Bernstein o Co-
pland i que va comptar amb l’actuació del 
Pascual Gimeno com a solista al piano, per 
a interpretar Rhapsody in Blue.  Per la seua 
banda, i també a les 11h, la Unió Musical 
Santa Cecilia, va celebrar un concert home-
natge a la música valenciana en el Teatre Ca-
pri, on els assistents van poder gaudir de les 
composicions tradicionals de la nostra terra. 
Per un altra banda, la Crida de Paterna 
s’omple d’emoció i color per a rebre les Falles 
2018. La Fallera Major de Paterna, Mónica 
García Guillén i la Fallera Major Infantil, 
Paula Banacloy Aparicio, acompanyades pel 
president de la Junta Local Fallera, Goyo 
Buendía i l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, van ser les encarregades d’animar 
a tots els assistents a celebrar i gaudir amb 
alegria i germanor les festes.
La Crida va comptar amb un sorprenent i 
emocionant espectacle de música i llums.
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La Diputació celebra la seua tradicional recepció fallera
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El president de la Diputa-
ció de València, Jorge Ro-
dríguez, acompanyat per 
la vicepresidenta, M. Josep 
Amigó, i tots els membres 
de la corporació provincial, 
ha rebut aquest dilluns a les 
falleres majors de València, 
Rocío Gil i Daniela Gómez, 
i va entregar les banderoles 
violetes amb el lema ‘Som 
Igualtat’ als representants 

de les juntes locals falleres 
de les comarques valencia-
nes.
Aquestes banderoles que la 
Diputació ha volgut utilit-
zar com a vehicle de difu-
sió de valors socials, com 
la lluita contra la violèn-
cia de gènere o la igualtat 
d’oportunitats entre homes 
i dones, i estaran visibles en 
els monuments fallers com 

a únic requisit per a rebre 
l’ajuda que cada any lliura la 
Diputació a les comissions.
L’acte festiu, al que van 
vindre les prop de 900 co-
missions falleres de tota la 
província, va començar a 
les 10.30 hores en la plaça 
de Manises, on els assistents 
van poder disfrutar amb la 
música de l’orquestra ‘La 
Pato’.
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Doctor Javier Satorres
Ya está en marcha la 
II Convocatoria de la 
Beca Satorres Compro-
miso Social
Tras el éxito de la I Edición Satorres 

Compromiso Social, animamos a todas las 
ONGs y entidades sin ánimo de lucro de Pa-
terna y Manises a presentar sus proyectos para 
la II Edición Satorres Compromiso Social.
El principal objetivo es extender aún más la 
mano a nuestros conciudadanos de las pobla-
ciones en las que ya cuidamos de la salud bu-
codental de sus habitantes. Por ello volvemos a 
dar la oportunidad de conseguir financiación 
para sus iniciativas de acción social con esta 
convocatoria.
- La beca:  La Entidad social ganadora ob-
tendrá una beca de dotación económica por 
importe de 2.000€ y aquel proyecto que que-
de en 2º lugar obtendrá una dotación econó-
mica de 500€.

- ¿Quién puede 
participar en 
la convocatoria 
Satorres Compromiso Social? Todas las 
entidades sin ánimo de lucro (ONGs, funda-
ciones y asociaciones declaradas de utilidad 
pública) con proyectos sociales cuya realiza-
ción sea parcial o total en Paterna o Mani-
ses. Una entidad social sólo podrá presentar 
un único proyecto.
Para participar en esta II Convocatoria Sa-
torres Compromiso Social, se deberá presen-
tar el proyecto y la solicitud de inscripción en 
la Clínica Dental Satorres, C/Mariana Colás 
28 bajo de Paterna o C/Carretera Ribarroja 
11 bajo de Manises. También se pueden pre-
sentar ambos documentos por correo electró-
nico a: marketing@clinicadentalsatorres.es
-¿Dónde puedo solicitar la documentación?
Toda la información necesaria la pueden 
solicitar en la propia clínica o a través del 
correo electrónico: marketing@clinicaden-
talsatorres.es
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Diumenge passat 11 de març, 
els carrers de darrere de la plaça 
Porta del Sol de La Canyada 
van acollir el III Mercadet soli-
dari. Este esdeveniment es tro-
bava dins dels actes previstos, 
programats per l’Ajuntament 
de Paterna, i amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona. 
Els comerços dels carrers 6 i 
7, van anar els encarregats 
d’organitzar aquesta tercera 
convocatòria. 
L’objectiu d’este mercat ambu-
lant era racaudar un percentat-
ge de les vendes, dels comerços 
locals, a la Fundació Projecte 
Viure, dones en risc i exclusió 
social. També es va sortejar un 
ganivet artesanal (valorat en 
100 euros, diners íntegre per 
a la Fundació Viure), fet a mà 
per un veí de La Canyada, Rafa 
Martín. 
Una perruqueria de La Canya-
da s’encarregava de posar me-
txes gratis mordas a tot aquell 
que ho demanara. 
L’esdeveniment començava 
sobre les 11 del matí. Poc des-
prés un veí del Plantío va patir 
un xicotet esglai i va quedar 
desmaiat a l’interior d’un es-
tabliment. L’ambulància el va 
atendre ràpidament i el va tras-
lladar a l’hospital. L’activitat 

del mercat ambulant va quedar 
posposada fins que finalment 
van poder traslladar al veí con-
siciete a l’hospital. 
Finalment, i malgrat el mal 

temps que va acompanyar el 
matí del diumenge, el mercat
ambulant va acollir a menys 
veïns que en altres ocasciones, 
però amb gran èxit pels diners 
recaptats i sobretot per la unió 
entre comerços que s’està acon-
seguint. En total ens va recau-
dar uns 150 € per la Fundació. 

Carles Martí, 
regidor de Comerç de 
l’Ajuntament de Paterna va 
acudir al mercat ambulant. 
Ell ens parla sobre esta ini-
ciativa local.

- Pareix que La Canyada s’està 
mobilitzant amb açò dels mer-
cats ambulants solidaris, en què 
consistixen? 

-La iniciativa sorgix d’un grup de 
persones, algunes a títol indivi-
dual i altres en representació de 
comerços. La proposta arriba a la 
regidoria de Comerç i de seguida 
veiem com una oportunitat per a 
ajudar a revitalitzar la zona co-
mercial de La Canyada buscant 
la interacció entre veïns i veïnes 
i el nostre comerç.

-Hi ha hagut ja tres edicions 
(comptant la d’este diumenge 
11 de març) , que és el que ha 
trobat a faltar de l’organització? 
-L’organització ha funcionat 
genial, a més la coordinació en-
tre els comerciants, associacions 
col•laboradores i l’ajuntament 
ha sigut magnífica. 
La prova és que amb cada edició 
experimenta un creixement im-
portant. Tant en activitats com 
en afluència de públic. 

La Canyada acull el III mercat solidari
Entrevista a Carles  Martí, regidor de Comerç de l’Ajuntament de Paterna  
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- Es va a fer un mercat ambu-
lant cada mes? 
-Ho intentarem. La veritat 
és que tenim molts actes en el 
municipi i a vegades és difícil 
arribar a tot, però la meua in-
tenció és que el mercadet de La 
Canyada es convertisca en un 
referent per a tota la zona, i per 
a això ha de tindre una cadèn-
cia fixa, que tot el món sàpia 
que cada x diumenges del mes 
se celebra un mercadet solidari 
en La Canyada. 
- Col•laboren tots els comer-
ços de La Canyada? 
- Està  obert a tots els comerços. 
La participació és voluntària i, 
evidentement, tots els que ens 
ho sol•liciten poden entrar, ja 
siguen comerços, associacions 

o veïns i veïnes que estan inte-
ressats a mostrar els seus tre-
balls artesanals o simplement 
vendre allò que li sobra a casa. 
Complint amb l’objectiu de re-
ciclar i reutilitzar objectes.
- Que benefici té un comerç 
que vol apuntar-se al mercat 
ambulant?
- El mercat ambulant pot ser 
un altaveu de les seues ofertes 
i un bon aparador on mostrar 
els seus productes. A més com 
des de la regidoria de Comerç  
ens impliquem, el comerciant 
que vullga participar es trobarà 
amb tot el suport logístic (tau-
les, carpes, equips de so, etc.) 
per part de l’ajuntament. 
-Vosté com a regidor de La 
Canyada i responsable de 

Comerç, ha acudit al mercat 
ambulant. Però hi ha molts 
veïns que es queixen perquè 
l’alcalde és incapaç de deixar-
se caure per ací i que damunt 
posa problemes. 
-L’alcalde no ha posat cap pro-
blema al mercatet, de fet, tota 
la gestió permisos etc., els ges-
tionem dónes de la regidoria 
de Comerç i li assegure que no 
s’ha posat cap problema a nin-
gú. S’ha consensuat tot amb els 
comerços organitzadors i amb 
una bona sintonia.
- Com veu que estan reaccio-
nant els veïns? 
-Genial. Cada edició tenim 
més afluència de públic. La 
gent de La Canyada agraïx 
que, per fi, es facen coses. 
Hem patit durant molts anys 
que l’ajuntament no fera res 
per La Canyada. Per a mi, 
com a veí, és una fixació: Vull 
que l’Ajuntament de Paterna 
s’involucre cada vegada més en 
La Canyada i oferisca activi-
tats lúdiques, festives i culturals 
per als nostres veïns i veïnes. 
- Quants comerços més o 
menys s’apunten per a les edi-
cions? 
Entre comerços i particulars, 
comptem ja amb més de vint 
participants, és un èxit que que 
es repetix edició rere edició.

Dia Internacional de la Dona
“Hem patit durant anys que l’Ajuntament no fera res per La Canyada”
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Tu servicio 
técnico en 

La Canyada

| especial  La Canyada | 

En el pasado pleno municipal del mes de 
febrero, se aprobó,  por unanimidad la mo-
ción presentada por el Partido Popular de 
Paterna para que Doña Amparo Lerma 

Fambuena tuviera un acto de reconoci-
miento el día 9 de marzo por ser la primera 
mujer nacida y censada en La Cañada y que 
vive en la actualidad.
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CCD convoca en La Cañada a cien-
tos de vecinos para exigir una me-

jora en Sanidad
Según el coordina-

dor local de La 
Cañada-paterna, 
Ramón Ibañez, 
“apoyamos total-
mente las reivin-

dicaciones de los 
vecinos de La Cañada 

exigiendo que se dispon-
ga de un servicio de urgencias 

médicas”.
El pasado 10 de marzo, CCD convocó una 
concentración para exigir una mejora en la 
asistencia sanitaria para los vecinos de la lo-
calidad. “Fue un gran éxito de convocatoria 
ya que acudieron muchos vecinos”.
Cristina Rueda, mejor maestra de 
Infantil
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo ha reconocido la labor, la trayecto-
ria docente y la implicación personal de 
la maestra de infantil paternera, Cristina 
Rueda, directora del CEI Minerva de Pa-
terna.  

La docente fue premiada 
como la mejor docente 
en los Premios Na-
cioanles Educa 2017.

L’Ajuntament de 
Paterna estrena nova 
pàgina web
L’Ajuntament de Paterna ha renovat la 
seua pàgina web www.paterna.es per a 
adaptar-la a les necessitats dels usuaris, 
millorant la seua estructura i usabilitat.  
La nova web, més visual i intuïtiva, 
s’estructura en deu grans àrees i en la 
portada es destaquen les notícies, esde-
veniments i campanyes que succeeixen 
en el municipi. 
Paterna llança una campanya per 
a conscienciar sobre la neteja en el 
municipi 
L’Ajuntament de Paterna, a través de 
l’àrea d’Infraestructures, ha engegat una 
campanya per a conscienciar als ciuta-
dans sobre la neteja en el municipi. 
També s’ha enviat una carta informativa als veïns 
i veïnes amb les mesures en matèria de neteja 

 Qué està passant a la meua ciutat?  | ACTUALITAT Paterna |

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete
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LLOCS D’INTERÈS
Centre Social

Direcció: Carrer Sant Vicent Ferrer s/n. (al costat de l’església)Telèfon: 96 132 
23 22. Horaris: de dilluns a divendres, matí i vesprada. Este espai municipal 
disposa d’un saló d’actes, una sala d’exposicions, una altra per a reunions, la llar 
de jubilats, la biblioteca, la sala telecentre i un jardí.

Poliesportiu
Adreça: carrer 419 s/n. Telèfon: 96 132 80 18Horari pavelló: L-V: 7 a 23 h. // 
dissabtes: 9-22 h. // diumenges: 9-14h.Horari piscina coberta: L-V: 7- 22.30h. // 
dissabtes: 9 -22 h. // diumenges: 9-14h.
Activitats a realitzar: pilates, ioga, pre-esport, multiesport, aeròbic, funky, gim-
nàstica correctiva, balls de saló, natació, matronatació, 3a edat...

TELÈFONS D’INTERÈS
Policia local  96 132 03 01 y  96 137 96 01/ 96 134 40 20 
24h. oplocal@ayto-paterna.es
Ambulatori 96 161 40 50 // 96 161 40 51 (urgencias)
DNI (cita prèrvia) 902 24 73 64
IBI (Impost Bens Inmobles) 96 137 96 20
Metro València (info)  96 397 40 40
Ajuntament 96 137 96 00 www.paterna.es
Policia Nacional (DNI i passaport) 96 138 62 11

ASSOCIACIONS I LLOCS D’INTERÈS
Asociació Vecinos la Canyada: Direcció carrer San Vicente Ferrer. Tel. 96 132 23 22 
Asociació Vecinos de El Plantío: Direcció: carrer 29 número 63. 961 325 834 
Asociació de Slot La Canyada: Dirección carrer San Vicente Ferrer. Tel. 96 132 23 22 
Asociació  Mujeres de la Canyada: Direcció carrer 30 número 24. Tel. :661227462
Asociació Hogar Saludable la Canyada: Calle 5 esq calle1. Tel. 96 132 41 91
Asociació Afempes: Dirección Centro Valentín Hernáez, Paterna. Tel.  652 668 075 
Biblioteca La Canyada: Direcció: centro social. Teléfono 96 132 17 74 
Gran Teatre Antonio Ferrandis: Direcció Pl.Ejército Españo 4. Paterna. Tel. 961 38 90 70
Teatro Capri: Direcció Ernest Ferrando. Tel. 96 138 43 49 
Museu de la Cerámica: Direcció Pl. del Pueblo s/n. Tel. 96 137 96 57
Espai Cultural Coves del Batà: Direcció Senda del Batà. Teléfono 96 138 48 30 
Auditorio de Música: Direcció C/Vicente Mortes c/Machado c/ Alicante. Tel. 96 138 49 24
Multipaterna: Direcció C. San Francisco de Borja 4. Teléfono 96 138 11 51 
Puc Paterna Unió de Comerç: Direcció carrer Joaquín Costa 22. Tel. 96 138 29 41
Asivalco: Direcció Calle de Gijón 3, Fuente del Jarro. Telf. 96 143 66 77
Asociación Hostelera Paterna Gastronómica:  C. Mare de Dúe dels Desamparats 34. Teléfon 687 980 868
Mercado municipal: Direcció Plaça del poble. De Dilluns a Dissabte de 8 a 14 hores 
Mercado ambulante: Direcció Plaça del poble i  alrededors. Dimarts de 8 a 13 hores.
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TRANSPORT
Metro   

La línia 2 de Torrent - Llíria és la línia que connecta Paterna amb València. A 
Paterna hi ha sis parades de metro: Campament, Paterna, Santa Rita, Fuente 
del Jarro, La Canyada i la Vallesa. La freqüència de pas és de cada 30 minuts, 
variant els caps de setmana i festius. Més informació www.metrovalencia.com

L’1 de gener de 2017 va canviar la línia 140. Des de El Plantío només ix un bus pel matí i un altre al 
migdia. Després des de Paterna, passa pel carrer d’Alginet de Terramelar per a arribar a València. La 
parada de Benimamet va quedar suprimida fa ja un any. La línia A segueix igual: Carrer 221, carrer15 
encreuament B Serra, carrer 602 col·legi en Montecañada, casc urbà (Vicente Mortes, Carrefour, Carrer 
Major, Blasco Ibañez Campament), Terramelar (c/ Almassora), La Coma, Heron City (Rotonda Cruz 
de Gracia) i Valterna (carrer Llicsó). El primer bus ix a les 06:57 de la 221 i arriba a Valterna a les 07:55 
h. L’últim ix des de Heron City a les 19:50h. i arriba a La Canyada a les 21 hores. www.edetaniabus.com

| La teua guia local |
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  M.Desamparados Trigo    Puerta del Sol  96 132 01 02 
  Farmacia Aura    C / 110 - 2   96 132 24 79 
  El Plantío     C/ 203 - 26  96 132 27 94
27 març i 11 d’abril  Herrero     C/Fco. García Lorca, 6  96 132 10 98
28 març i 12 d’abril  Vives Sieres    Blasco Ibáñez 45  96 138 35 26
29 març i 13 d’abril Santa Rita    Vte. Mortes 68  96 136 54 37 
30 març i 14 d’abril  María Galindo    Castañer, 2  96 136 57 74 
31 març i 15 d’abril Elvira Gonzálvez   C/ Manises 12  96 136 56 25
17 març i 1,16 d’abril    M.José Pascual    Mestra Monforte 19  96 143 99 57  
18 març i 2,17 d’abril    Farmacia Liceo    Cardenal Benlloch 22 (La Salle) 96 137 28 09 .  
19 març i 3,18 d’abril    Farmacia 1ºMay               Primero de Mayo 31  96 102 28 88
20 març i 4,19 d’abril   Amparo Lahoz    Sant Agustí, 4  96 103 97 74  
21 març i 5,20 d’abril     Adolfo G.de Tiedra    Fte. del Jarro, 58  96 368 69 12
22 març i 6,21 d’abril  Gloria Salvador    C/ Vte. Mortes, 30  96 138 24 96  
23 març i 7, 22 d’abril Alborchí     C/ Aldaya, 2  96 138 36 16  
24 març i 8,23 d’abril  Sotelo     C/ San Antonio, 14  96 138 29 95
25 març i 9,24 d’abril     San Roque     San Roque, 9  96 138 22 79  
26 març i 10, 25 d’abril Plaza Mayor     Plaza Mayor  96 138 21 19
  Julio Platas    C/Almazora s/n  96 138 60 04 
  Hortensia Forriol    C. Puig, 7   96 390  01 51
  Vicent García    C/ LLicsó, 8  96 182 66 92 
  José Miguel Górriz    C/ Ravanell, 9  96 182 83 54
  Martín Elorriaga    C/ J.A.Goytisolo  96 364 54 47
  R.María Martí Alonso    C/ Santa Gemma 6  96 364 06 18

      FARMÀCIES  DE GUÀRDIA                Març / Abril 2018
 

LA CANYADA

CASC URBÀ

TERRAMELAR
MAS DEL ROSARI
LLOMA LLARGA

CASAS VERDES
SANTA GEMMA




