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MEDI AMBIENT

Riba-roja reb 4,4 milions d'euros de la UE per a prevenir
incendis en el Parc Natural del Túria i La Vallesa
El projecte GUARDIAN va ser presentat a la categoria 'adaptació al canvi
climàtic' dels premis UrbanInnovativeAccions al costat d'altres 184 sol·licituds procedents de tots els estats
membres
Amb fi de millorar la preparació i la
resiliència als incendis d’una zona
boscosa del Parc Natural del Turia i
La Vallesa, el projecte GUARDIAN va
ser un dels seleccionats de la tercera
edició UrbanInnovativeAccions (UIA)
de la Unió Europea i per tant comptarà amb els Fons FEDER de la Unió
Europea per a la seua execució entre
2019 i 2021.
Un total de 184 sol·licituds van quedar
registrades a la iniciativa UIA, i entre
elles, el projecte GUARDIAN presentat
pels ajuntaments de Riba-roja de Túria, promotor de la iniciativa, i Paterna conjuntament amb Hidraqua i cinc
socis més. El document arreplegava
una innovadora iniciativa per a millorar la preparació i la resiliència als
incendis de la zona boscosa que comparteixen tots dos municipis en el Parc
Natural del Túria i La Vallesa a través
de la reutilització d’aigües residuals
procedents d’una estació depuradora.

En la mateixa línia l’alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, va ressaltar “Esta
subvenció farà del Parc Natural del Túria i del bosc de la Vallesa unes zones
naturals 100% protegides enfront del
foc, permetent a aquests pulmons verds
de l’àrea metropolitana de València integrar-se d’una manera més sostenible
en la zona urbana de Paterna amb unes
majors garanties de protecció enfront
del risc d’incendis”.

El gerent d’Hidraqua, Mássimo Marra,
agraït per la participació dels socis participants i les Universitats va anunciar
“les actuacions donaran començament
a principis de 2019 i es preveu que quede concloses en 2022. A més, té un cost
total de 5,5 milions d’euros, dels quals
se subvencionaran el 80% amb Fons
FEDER de la UE mentre que la resta està
finançada pels ajuntaments, empreses i
universitats esmentades anteriorment”.

ACTUACIONS
En les II Jornades d’Economia Circular,
realitzades recentment en la Vallesa, es
van anunciar les pròximes actuacions:
L’eliminació en la depuradora d’un
contaminant emergent que, actualment, no s’elimina.
L’execució de barreres verdes compostes per espècies més resistents al
foc que ajuden a ralentir l’avanç d’un
front d’incendi si s’arriba a produir.

1

L’Alcalde de Riba-Roja, Robert Raga
ha destacat la importància d’aquests
fons per a desenvolupar “un projecte
pioner pel seu doble vessant de reutilització de les aigües residuals provinents de la depuradora Camp de Túria
II, per a ús agrícola i per a prevenir incendis en el Parc Natural, protegint les
zones residencials d’Els Pous, valència
La Vella i Masia de Traver”.

Per a la selecció dels projectes es va
dur a terme un rigorós procés de selecció que es va iniciar amb la verificació
d’elegibilitat de les 184 sol·licituds, a
continuació es va realitzar l’avaluació
estratègica realitzada per un panell
d’experts externs. Les sol·licituds preseleccionades van passar a l’avaluació
operativa, realitzada per la secretaria
permanent durant el mes d’estiu.

L’execució de mecanismes que permeten el reg regulat sobre la base del mesurament de dades en camp a través
d’una xarxa de sensors, de manera
que s’aportarà només l’aigua estrictament necessària per a evitar el creixement descontrolar de la vegetació.
L’execució de treballs de vigilància forestal en el bosc de la Vallesa.
La reforma i millora de la torre de vigilància forestal de la Vallesa.

POLÍGONOS INDUSTRIALES

El Ayuntamiento licita el mantenimiento y limpieza
de las áreas industriales de los próximos 4 años
por más de 1,3 millones de euros
La adjudicataria se encargará de
la recogida de la mejora y acondicionamiento de las calles y zonas verdes, el mobiliario urbano
y la señalética.
El Ayuntamiento de Riba-roja ha publicado el pliego de condiciones para contratar el servicio de mantenimiento integral de los polígonos para los próximos
cuatro años con un presupuesto base de
1.350.110 euros, a razón de 337.527
euros anuales.
El pliego de condiciones, redactado por
los técnicos municipales, incluye la limpieza viaria, el mantenimiento e instalación de señalización viaria y de tráfico
-incluida la señalización horizontal-, la
limpieza y mantenimiento de las zonas
verdes y el arbolado viario y, por último,
el mantenimiento y la instalación de mobiliario urbano que, hasta ahora, no se
había llevado a cabo en los polígonos
industriales.

Esta iniciativa del departamento de Polígonos Industriales se engloba en la labor que
está desarrollando la oficina de información
AMIDE (Área Municipal de Inversiones y Dinamización Empresarial) de Riba-roja creada
en octubre de 2016 con el objetivo principal de asesorar al tejido industrial y empresarial de los polígonos de la localidad y dar
respuestas a las demandas solicitadas desde
hace años.
“El polígono industrial de Riba-roja tendrá
un mantenimiento continuado gracias a la
contratación de un servicio permanente que
mejorará notablemente el estado de la zona
industrial, una reivindicación histórica de los
empresarios del polígono, que repercutirá en
una mayor atracción de la inversión a nuestra área industrial”, asegura el concejal de Polígonos Industriales, José Ángel Hernández.
Las empresas interesadas en ofrecer este
servicio pueden presentar ofertas hasta el
7 de diciembre. Entre los criterios de adjudicación, además de la oferta más ventajosa económicamente, se tendrá en cuenta
criterios sociales, como la contratación de
mayores de 50 años, medioambientales y

otras mejoras relacionadas como el uso
de vehículos híbridos o eléctricos o sistemas de ahorro de agua en el baldeo,
entre otros.
La inversión de 337.527 del mantenimiento integral de los polígonos industriales se une a las que se han llevado
a cabo en esta legislatura y que supera
el millón de euros en total, destinados,
principalmente a paliar las carencias detectadas como el asfaltado de las calles,
la reposición e instalación de mobiliario
urbano, así como el desbroce de determinadas calles y los planes de choque
iniciados en zonas degradadas desde
hace tiempo.
Además, otra iniciativa instaurada durante este mandato es el servicio de
transporte gratuito para los trabajadores que tienen su empleo en los polígonos industriales de forma que se pueden
trasladar desde sus viviendas a las empresas a través de un autobús municipal
-denominado arRibaBus- con una inversión anual de 114.000 euros al año.
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POLÍGONOS INDUSTRIALES

Riba-roja modifica el PGOU en favor de las
empresas logísticas
La medida entrará en vigor el próximo mes de febrero tras su aprobación
por el Pleno Municipal
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria incluirá una modificación en el
Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) que permitirá a las empresas
logísticas aumentar su capacidad de
almacenamiento para competir con
otras ciudades de España como Madrid, Zaragoza o Barcelona de forma
que, desde ahora, se amplía de 11 a
14 metros de altura de cornisa en sus
naves.
Las restricciones de almacenamiento
en altura de palets de mercancía o
productos que se depositan en las naves de las empresas logísticas, una de
cuyas sedes principales está radicada en Riba-roja de Túria, eran, hasta
ahora, un impedimento para atraer
nuevas firmas en esta localidad que
preferían marcharse a otras ciudades
como Madrid, Zaragoza o Barcelona.
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Sin embargo, con las modificaciones
plenarias, Riba-roja podrá competir
en igualdad de condiciones con el resto
de ciudades españolas de forma que se
instalarán nuevas firmas, y, por tanto,

se generarán nuevos volúmenes de
negocio y la creación de puestos de
trabajo. La ampliación de la altura en
cornisa beneficiará a los polígonos industriales de El Oliveral, los sectores
12 y 13, el By-pass, Casanova, Masía de San Antonio de Poyo, Masía de
Baló y Bassa que podrán apilar hasta
14 metros de palets en altura. El polígono Entrevies carecerá de límites de
altura mientras que el sector 14 podrá
hacerlo hasta un total de 25 metros. El
número de plantas industriales oscilará entre los 3 y los 4. Por su parte, los
parámetros de edificabilidad, ocupación y retranqueo frontal se mantienen
en los mismos niveles que hasta ahora.
Las parcelas mínimas oscilan entre los
1.000 y los 2.000 metros cuadrados.
El texto, aprobado por el pleno de
Riba-roja, recalca que estas modificaciones urbanísticas responden «a
la conveniencia de adaptar algunos
aspectos puntuales de regulación de
las normas del planeamiento vigente
a las necesidades constatadas durante los últimos años».

Entre las peticiones de los empresarios destacan aspectos como la altura
de cornisa, las instalaciones en zonas
de retranqueo, los altillos, las parcelas mancomunadas, cerramientos de
parcela y publicidad estática.
«Estas modificaciones urbanísticas
tienen un enorme calado para la normal actividad de las empresas logísticas que, desde hace tiempo, venían
reivindicando para adaptar a las demandas que les exigen sus proveedores y su volumen de trabajo; de esta
forma, Riba-roja se pone a la altura
de ciudades como Madrid, Barcelo-

na o Zaragoza».

Robert Raga, alcalde de Riba-roja

SANITAT

Sanitat buscarà una solució a la problemàtica
d’accessibilitat i falta d’espai del Centre de
Salut de Riba-roja
L’alcalde de Riba-roja, Robert Raga, i
el regidor de Sanitat, José Luis López,
es van reunir amb la consellera de
Sanitat, Ana Barceló, per a abordar
les deficiències del Centre de Salut de
Riba-roja que, en reiterades ocasions
han sigut traslladades als responsables de Sanitat des de l’inici de la legislatura.
La coalició de govern en l’Ajuntament
de Riba-roja ha denunciat contínuament les deficiències en els accessos i
en les instal·lacions de l’actual Centre
de Salut, especialment per la manca
de rampes d’accés destinades a les
persones de mobilitat reduïda, a més
dels carros de bebés amb unes dimensions les quals superen amb escreix
l’amplitud de les voreres dels voltants
de l’edifici sanitari. Una protesta que
ha sigut avalada documentalment per
l’Associació per a la Rehabilitació i
inserció de la Diversitat Funcional en
Riba-roja, ARIDIF.
Així mateix, el govern acredita les
deficiències en algunes zones del mobiliari d’aquesta instal·lació pública,
dependent de l’àrea de l’hospital de
gestió privada de Manises i la falta
d’espai per a dependències com la
sala d’extraccions. A açò s’uneixen
els problemes d’aparcament tant per
als usuaris com per als facultatius que
allí treballen.

En aquesta primera trobada amb la
nova titular de Sanitat, Robert Raga li
ha presentat els documents que acrediten el compromís que el Govern
Valencià va adquirir en 2006 per a
la creació d’un nou Centre de Salut i
Especialitats que atenguera les necessitats sanitàries com a conseqüència de
l’augment demogràfic i que, finalment,
no va ser resolt.

El passat mes de gener, l’Ajuntament
va arribar a un acord amb els propietaris de 7.300 metres quadrats del
Barranc dels Moros, que permetrà
eliminar el terraplè existent que impedeix la connexió directa entre el Centre de Salut i els barris adjacents. El
cost de l’operació va suposar el desemborsament de 780.000 euros de
les arques municipals.

Davant esta inoperància de les administracions, l’Ajuntament de Riba-roja
s’ha vist obligat a continuar amb la
seua lluita i a realitzar alguna actuació puntual en la zona per a pal·liar la
mala accessibilitat, com la col·locació
de baranes, el canvi de paviment de les
voreres per material antilliscant o suavitzar la rampa existent.

La titular de Sanitat s’ha compromès
a establir un full de ruta en el qual
s’estudia la problemàtica de l’actual
Centre de Salut i se cerque la solució
adequada. Per la seua banda, Robert
Raga ha posat sobre la taula la disposició del consistori per a arribar
a acords respecte als terrenys o a la
compra del patrimoni.

Un total de 17 persones es beneficiaran, enguany,
de les ajudes per als celíacs
L’Ajuntament de Riba-roja ha adjudicar les ajudes destinades a sufragar la
despesa per a l’adquisició d’aliments
amb gluten per a aquelles famílies amb
membres afectats per la intolerància
al gluten. Un total de 17 persones han
sigut beneficiades enguany. Per aquest
motiu, l’Ajuntament ha destinat una
partida de 4.000 euros, que es distribuirà atenent als criteris establits en
les bases entre el col·lectiu celíac, que
podrà pal·liar el sobrecost i cobrir, parcialment, la despesa en alimentació.

El principal inconvenient per a les persones celíaques és l’elevat cost dels
productes alimentaris sense gluten, si
tenim en compte que el 80% dels aliments contenen gluten i el preu dels
aliments específics sense gluten són
molt superiors als convencionals amb
gluten. Per a optar a aquesta subvenció, les persones celíaques hauran de
presentar un informe mèdic que confirme la seua intolerància i estar empadronades a Riba-roja de Túria amb
una antiguitat mínima de tres anys.

L’ajuda concedida es destinarà a la
compra d’aliments especials i adequats per a atendre a les necessitats
nutricionals de les persones afectades
per la malaltia celíaca, sent la quantia de les ajudes en virtut del nivell
d’ingrés de la família. El termini de
presentació de sol·licituds estarà dins
dels vint dies hàbils a partir del següent al de la seua publicació. La
subvenció podrà sol·licitar-se fins al
15 de novembre.
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URBANITZACIONS

Riba-roja recupera una parcel·la de 15.000 metres
quadrats en l’àrea del Gallipont per a destinar-la
a zona verda
El consistori atén una petició històrica
dels veïns d’esta zona residencial
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria
ha recuperat una parcel·la de 15.620
metres quadrats ubicada en la urbanització del Gallipont abandonada
des de fa més de vint anys i que ara es
destinarà com a ús dotacional i zona
verda per als més de 300 veïns que
habiten actualment en esta partida residencial situada en el nord del terme
municipal.
L’acord de recuperació és fruit de la decisió del Ple municipal de portar avant
un projecte que contempla l’habilitació d’una zona verda dotacional en la
que està previst dotar-la de diverses
àrees per als distints segments d’edat
possibles. La solució adoptada per
l’equip de govern actual -format pel
PSPV, Compromís i Esquerra Unidaha comptat, a més, amb el suport del
grup municipal de Ciutadans i l’abstenció del Partit Popular i Riba-roja Pot.

La decisió municipal compta amb l’informe favorable del Consell Jurídic
Consultiu que exigix l’actual legislació
vigent en este tipus de casos que permetrà a l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria cristal·litzar una demanda històrica per part dels veïns de Gallipont
i les àrees residencials adjacents sobre
la necessitat d’ubicar una zona dedicada com a zona verda.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat que este
projecte “és una demanda dels veïns
que arriba amb 20 anys de retard.
Finalment s’ha actuat des de l’Ajuntament per a transformar esta zona
oblidada de Gallipont en un lloc de
reunió i de vertebració de les més de
300 persones que allí viuen”.

Nou parc infantil en el centre urbà
no tòxic, els sòls són de tauler fenòlic
antilliscant, les cordes estan armades
de fil d’acer trenat recobertes amb
polipropilè i s’ha utilitzat caragols i
ferratges en acer inoxidable, resistent a ambients altament corrosius.
Aquest parc ha obtingut la certificació UNE 1176/77 que verifica
la seguretat de l’equipament de les
àrees de joc i superfícies, així com
els revestiments de les superfícies de
les àrees de joc.

La Regidoria de Parcs i Jardins de
l’Ajuntament de Riba-roja ha obert
al públic infantil una nova zona d’oci
instal·lada en la Carretera Vilamarxant, inspirada en els populars clics
de Playmobil.
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El nou parc infantil compta amb un joc
de 2 torres d’altura de 1’5m, una d’elles
coberta amb teulada, un tobogan recte

i un altre en espiral oberts, rocòdroms
d’escalada i xarxes de cordes.
L’estructura està realitzada amb materials d’alta qualitat a fi de garantir
al màxim la seguretat dels xiquets
i xiquetes que el visiten. Per la seua
capacitat elàstica actua com a amortidor d’impactes resultant molt difícil el
seu trencament, es tracta de material

«Aquest atractiu i modern parc infantil millora notablement l’antiga
instal·lació i dóna resposta a la demanda dels nostres xicotets i xicotetes d’aquesta zona i de la resta del
poble”. L’edil ha recalcat “hem dotat al parc d’un tancat exterior per
a garantir la seguretat dels usuaris i
usuàries».
Rafa Gómez, regidor
de Parcs i Jardins

EDUCACIÓ

Riba-roja garanteix la gratuïtat en l’escolarització de 2 a
3 anys després de rebre una subvenció de 325.000 euros
Les Escoles Infantils Municipals de Riba-roja són, actualment, una referència
en l’àmbit educatiu en el Camp de Túria.
Amb 286 escolars inscrits, s’ha convertit
en la més nombrosa de la comarca, seguida de la Pobla de Vallbona amb 153
alumnes/as i Nàquera amb 108, així
com una de les de menor cost per família. La despesa mensual per alumne/a
és de 50€ mensuals i 60€ de matrícula,
en els trams d’edat de 0 a 1 any i d’1
a 2 anys. Aquest import, aportat per
les famílies amb prou faenes, suposa
el 20% del cost total per alumne ja que
cada plaça escolar suposa a l’Ajuntament
uns 200€ mensuals, aproximadament.
La Conselleria d’Educació ha concedit enguany a l’Ajuntament una subvenció de
325.281,60€ per al tram d’edat de 2 a 3
anys. Gràcies a aquesta ajuda del govern
valencià, els 148 escolars d’aquesta franja tenen garantida la gratuïtat de l’ensenyament durant el curs 2018-2019.
Paral·lelament, la Diputació de València
ha concedit una ajuda de 38.000 euros
per a les Escoletes Infantils, dins del “Pla
de Millora d’Espais Educatius Municipals
2018-2019”, a través del qual la corporació provincial invertirà en, 2018, 6,4
milions d’euros en 169 Centres d’Educació Infantil municipals.
L’Ajuntament de Riba-roja ha anat implementant serveis com el menjador escolar, la
‘escola matinera’ i de ‘vespranera’, el servei psicopedagògic o el transport escolar.

Les Escoletes Municipals disposen de 381 places escolars,
la major oferta educativa de la comarca Camp de Túria

Així mateix, ofereix, durant el mes de
juliol, la ‘Escola d’Estiu’ en les instal·lacions educatives municipals, a la qual
assisteixen, anualment, uns 140 alumnes/as.
«Nostra prioritat és oferir un servei de
qualitat per als escolars sense que supose una elevada despesa a les famílies. Per primera vegada en 30 anys,
l’Ajuntament de Riba-roja ha rebut una
ajuda d’aquesta magnitud per a garantir la gratuïtat de l’ensenyament de
2 a 3 anys».
Miquel Castillo, regidor d’Educació
La qualitat, tant de l’ensenyament com
de les instal·lacions i serveis oferits ha

provocat un increment de matrícula des de 2015. Aquest curs escolar
el percentatge d’alumnes ha crescut
un 15% respecte al passat. Aquest increment ha obligat al consistori a incrementar el personal en 3 tècniques
d’Educació Infantil i 7 auxiliars a fi
de garantir la prestació del servei.
Les Escoletes compten en l’actualitat
amb 23 unitats; cinc de 0 a 1 anys, nou
d’1 a 2 i nou de 2 a 3 anys. Cada grup
està format per set alumnes. Les ràtios
són, en tots els casos, inferiors a les que
estableix la Conselleria d’Educació amb
la finalitat de garantir una educació de
primera qualitat.

6

ESPORTS

INCLOU-T: diversitat funcional i esport units per la
inclusió i la igualtat
El torneig se celebrarà el 26 de desembre
en l'Estadi Municipal Roberto Gil
La regidories d’Inclusió i Drets Socials, Dona
i Foment de la Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, en col·laboració amb el Ribarroja C.F i Riba-Actua,
empresa que gestiona el programa d’Oci
Inclusiu per a persones amb Diversitat Funcional, organitzen, el dia 26 de desembre a partir de les 10:00 hores en l’Estadi
Municipal Roberto Gil, el Torneig Solidari
“INCLOU-T”. Un torneig que sorgeix en la
present temporada després de la creació
del primer equip de Diversitat Funcional i,
que se centra en la importància de trencar
barreres, de potenciar el futbol inclusiu, la
igualtat i especialment, poder mostrar a la
societat la capacitació personal del col·lectiu per a exercir este tipus d’esport.
El Torneig Solidari serà a benefici d’ARIDIF
(Associació per a la Rehabilitació i Inserció
de la Diversitat Funcional). A través de les
seues accions, aquesta associació reivindica la importància de la igualtat en les persones amb diversitat funcional i contribueix
a potenciar la rehabilitació i integració social de tots ells a través d’activitats d’oci i
temps lliure amb l’objectiu de solucionar els
problemes que existeixen en la societat per
a les persones pertanyents a aquest col·lectiu.
Durant el torneig jugaran tots contra tots i
cada equip estarà format per un màxim de
16 jugadors, els quals hauran d’acreditar
Llicència Federativa en vigor. Així mateix,
els entrenadors podran accedir al terreny
de joc per a corregir qualsevol aspecte necessari als seus jugadors.

La durada dels partits serà de dues
parts de 12 minuts amb un descans
de 5 minuts.
A més del seu caràcter solidari, el
Torneig també busca fomentar la
convivència a través d’una gimcana.
Durant una hora, es realitzarà una
activitat grupal per a tots els equips
participants, barrejats entre sí on, a
més, podran participar espectadors
amb diversitat funcional que no hagen participat en el torneig.

La gimcana estarà dividida en 6 activitats, destacant els 6 valors que presenten al club i a l’esport: amistat, respecte,
compromís, humilitat, entusiasme i treball en equip. Una activitat lúdica i de
cooperació en la qual es crearan nous
vincles de manera dinàmica, diferent i
inclusiva.
En el seu compromís amb la igualtat,
tots els equips seran premiats de la mateixa forma, deixant arrere possibles
classificacions entre els jugadors.

La XII edició de Sant Silvestre inundarà
de color els carrers de Riba-roja de Túria
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La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
en col·laboració amb el Club d’Atletisme
Ribapeu organitzen la XII carrera Sant Silvestre 2018 diumenge, 30 de desembre.
Una carrera 100% solidària en la qual els
diferents participants recorreran 4 quilòmetres per l’avinguda de la Pau i el cas
antic de Riba-roja en ajuda a Carolina
García Ramírez, una jove veïna de la localitat que va patir al nàixer una malformació congènita en la seua cama dreta.

Els participants aportaran 1 euro per
dorsal per a ajudar a Carolina a aconseguir un genoll electrònic que li permeta realitzar tot tipus de moviments i,
així, millorar la seua qualitat de vida.

Famílies, grups d’amics i aficionats al
‘running’ donaran la benvinguda al
2019 d’una forma activa, divertida i
omplint de color una de les carreres més
antigues de la Comunitat Valenciana.

Enguany, les disfresses tornaran a inundar els carrers de Riba-roja de Túria
amb la celebració de la nova edició de
la Sant Silvestre.

Les inscripcions podran realitzar-se,
fins al dia anterior a la prova, en la
web municipal.

ESPORTS

Els usuaris de La Mallà reclamen un manteniment
continuat del complex esportiu
Responsables polítics i tècnics
de La Mallà es varen reunir amb
usuaris del complex esportiu a fi
de donar resposta a les crítiques
abocades durant els últims dies a
través de les xarxes socials i que
feien referència a l’estat del material d’algunes sales.
L’Ajuntament ha invertit, fins a la
data, 250.000 € per al condicionament de la piscina coberta de
la Mallà, després del diagnostic
realitzat per una empresa externa
que va detectar múltiples desperfectes, ruptures i deficiències en
les instal·lacions públiques inaugurades al gener de 2013. Fins
a un total de 39 deficiències van
ser descoberts. Algunes de les
inversions realitzades en l’últim
any han sigut la compra de dos
calderes, un acumulador d’aigua

un valor de 200.000 euros, entre altres accions.

i una deshumectadora, així
com el canvi de paviment
d’algunes zones deteriorades, com la renovació del sòl
vinílic de la sala de spinning,
el canvi del revestiment de la
paret de la piscina, la reparació de la zona de dutxes dels
vestíbul o actuacions de pintura en hall i sales d’activitats.

La regidora d’Urbanisme, Teresa Pozuelo, va informar de
les noves inversions previstes
com el condicionament de la
zona dels pares i un accés directe des de les instal·lacions
amb un cost de 150.000 € o
els canvis en els vestidors per
a millorar el servei i oferir cabines individuals de dutxes per

La construcció del Complex Esportiu de La Mallà va suposar
un sobrecost del 71% al passar
dels 3’5 milions d’euros pressupostats inicialment als 6 milions
del final. A més, van patir un
retard considerable ja que havia d’estar plenament operatiu
l’any 2007 però es va demorar
fins a 2013, amb un retard de
quasi 6 anys.
L’alcalde de Riba-roja, Robert
Raga, ha lamentat la situació a
què s’ha vist obligat el govern a
fer front però ha matisat ‘continuarem treballant per millorar
esta instal·lació esportiva que
és utilitzada per més de 3.000
usuaris’.

El pilot de Riba-roja, David Real, se proclama
subcampió d’Espanya en la categoria de 85
El Campionat d’Espanya Cetelem de Velocitat va arribar al circuit de Jerez-Ángel
Nieto molt atapeït amb David Alonso amb
145 punts i David Real amb 143. Real va
realitzar una espectacular remuntada des
de la huitena posició en la graella amb
possibilitats de sobrepassar al seu rival,
David Alonso.
Finalment, per 56 mil·lèsimes ⏱️de separació entre els dos pilots, David no va aconseguir el primer lloc en el podi.

El riba-roger Adrián Cervera aconsegueix
l’èxit en el Circuit de la Ribera
El jove pilot🏍  de  Riba-roja,  Adrián 
Cervera s’ha proclamat campió per
equips en el Circuit de la Ribera, situat en el municipi valencià d’Algemesí, en el Supermoto de les Nacions.
Es tracta d’un traçat habitual per als
pilots mundialistes de velocitat ja que
entrenen en ell en els moments d’aturada de MotoGP. La carrera ha coincidit amb l’última prova del RFME
Campionat d’Espanya de Supermoto.

Més de 150 pilots van competir
per països en les mànigues programades.
L’última vegada que es va celebrar
a Espanya aquesta competició va
ser a Alcarràs, en el 2016, i amb
una gran actuació del team espanyol pujant al primer graó del
podi amb l’equip Júnior.

Per darrere, Pol Solà acabaria aconseguint la quarta plaça final, el seu segon millor resultat de l’any
Després d'un final de carrera amb
emoció fins als últims metres, el pilot
valencià es va sentir agraït i satisfet per
totes les victòries aconseguides durant
la seua trajectòria professional com un
dels pilots amb major futur del motociclisme espanyol.

INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS

Les persones amb diversitat funcional de Riba-roja
rebran una ajuda municipal per al transport
L’àrea d’Inclusió i Drets Socials ha publicat, per segon any consecutiu, les
ajudes de transport per a persones
amb diversitat funcional del municipi que tenen com a finalitat pagar
els desplaçaments a altres municipis,
sempre que estiguen degudament
justificats per no disposar del recurs
en el municipi.
L’ajuda serà, com a màxim, de mil
euros a l’any per a les persones amb
certificat de discapacitat igual o superior al 33%. En els casos en els
quals la persona beneficiària precise d’ajuda a tercera persona, podrà
arribar a rebre el 100% del cost real
del transport tant la persona amb diversitat funcional com el seu acompanyant, sense arribar a superar els
1.000 euros anuals. Fins hui, un total
de 13 persones han sol·licitat l’ajuda
municipal. No obstant açò, el termini
de sol·licituds estarà obert durant tot
l’any.
“Amb aquesta ajuda atenem una demanda potent i necessària d’aquest
col·lectiu que, a diferència d’altres
persones, necessiten d’un tercer per
a poder desplaçar-se, la qual cosa
suposa un cost econòmic i humà molt
elevat”, assegura el regidor d’Inclusió
i Drets Socials, Rafa Gómez Muñoz.

L’ajuda podrà aconseguir els 1000 euros a
l’any per a les persones amb certificat de
discapacitat igual o superior al 33%.

En el marc de les ajudes es consideraran necessaris els desplaçaments
per a acudir a Centres educatius públics amb aules CIL, centres específics, terapèutics, assistencials i/o residencials que, degudament prescrits
,siguen valorats positivament per la
Comissió de Valoració de les Ajudes.
Per a sol·licituds de persones majors
de 14 anys o majors amb necessitat
d’ajuda de tercera persona, degudament justificada, s’admetrà a més
el cost de la persona acompanyant.

Si el menor o persona adulta amb algun
grau de discapacitat es troba ingressat en
algun centre residencial o terapèutic, el
familiar podrà sol·licitar ajuda de transport per a les visites.
Per a les sol·licituds d’ajuda de transport
per a persones sense certificat de discapacitat es computarà la renda de tota la
unitat familiar, mentre que per als casos
en els quals s’acredite la condició de discapacitat igual o superior al 33% es tindrà
en compte la renda de la persona beneficiària de l’ajuda.

El Banc d’Aliments de Riba-roja estrena la seua
nova seu en el carrer Arrosals
L'Ajuntament de Riba-roja, en col·laboració amb la Regidoria d'Inclusió i
Drets Socials, ha habilitat un nou espai per al Banc d'Aliments situat en
el carrer Arrosals amb l’objectiu de
donar servei a un major nombre de
veïns i veïnes de la població i oferir,
per tant, millors condicions amb més
accessibilitat i facilitats.
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Un total de 2.200 famílies són ateses, anualment, pel Banc d’Aliments
de Riba-roja, sent 11 famílies les que
s’atenen diàriament en aquest centre.
Des que es van obrir les portes del
nou centre, l’Ajuntament de Riba-roja

ha distribuït un total de 36.901 kilos
d’aliments. En la seua gran majoria,
fruites i verdures variades, a les quals
també se suma béns no peribles i de
primera necessitat com a llegums, conserves, làctics, pasta o arròs, tomaca,
galetes, cacau, oli, etc. Tots aquests
aliments procedeixen del programa
d’Ajuda Europea per a les persones més
desfavorides (FEAD) i del Fons Español
de Garantia Alimentària (FEGA). Així
mateix, gràcies al conveni que l’Ajuntament té subscrit amb els supermercats
com Lidl i Consum, l’àrea d’Inclusió i
Drets Socials proporciona, diàriament,
lots d’aliments de primera necessitat a

a punt de vèncer, pero que són aptes per
a consumir i alimentar a les persones més
desfavorides del nostre municipi.
El centre compta amb una superfície
d'aproximadament 150 metres quadrats.
En aquestes instal·lacions s'han incorporat
espais refrigerats, aire condicionat, material informàtic, una rampa per a facilitar el
transport de mercaderia, així com places
d'aparcament. Per la seua banda, els aliments i tot tipus de mercaderies es dipositaran sobre palets, la qual cosa va a permetre un major magatzematge, transport
i organització en la distribució d'aquests
aliments.

FOMENTO ECONÓMICO

El Ayuntamiento de Riba-roja abre nuevas vías
de colocación para personas desempleadas del
municipio
El consistorio ha firmado un convenio
de colaboración con el Ayuntamiento
de Manises para la utilización conjunta de bolsas de trabajo temporal.
El alcalde del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, Robert Raga, y el
alcalde de Manises han subscrito un
convenio de colaboración en el cual
ambas administraciones se comprometen a colaborar y compartir datos
y resultados administrativos de selección de personal con objeto de ampliar los cauces de colocación de las
personas paradas de Riba-roja.
Esta iniciativa nace como respuesta a
la apertura de varias bolsas de ocupación que los dos consistorios han
puesto en marcha con el fin de proveer, de manera temporal, diferentes
puestos de trabajo existentes en las
respectivas plantillas municipales, que
dan respuesta a la necesidad de cubrir diferentes servicios públicos.
El objetivo que persiguen los dos ayuntamientos es reducir costes materiales

y económicos, así como cubrir temporalmente los puestos de trabajo, especialmente en ocasiones de urgencia y enmarcado en el cumplimiento de la más
estricta legalidad y respecto a la normativa vigente. En este sentido, el acuerdo
establece que los dos ayuntamientos
respetarán escrupulosamente el orden
fijado de puntuación en las bolsas de
las cuales se requieran trabajadores o
trabajadoras. El documento tendrá una
vigencia de cuatro años, prorrogable.

Plan de ocupación EMCORP y EMCORD
para personas mayores de 30 años
y parados de larga duración
El Ayuntamiento de Riba-roja,
a través de la concejalía de
Fomento Económico, con la financiación de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, ha ofertado dos nuevos
programas de ocupación para
la mejora y el mantenimiento de
las infraestructuras urbanas.
Los programas EMCORP y EMCORD que han permitido incorporar a 12 personas paradas mayores de 30 años y en
situación de desocupación de
larga duración para desarrollar
obras y servicios en el consistorio durante seis meses en contrato de jornada completa.

AFIC
El área de comercio de Riba-roja (AFIC) ha
sido reconocida como una de las 5 primeras de la Comunidad Valenciana, en el VII
Congreso Intermunicipal de Comercio, Territorio y Deslocalización de la RED AFIC.
La Dirección General de Comercio ha reconocido a la AFIC por su labor de promoción del sector comercial con actividades como la Ruta de la Tapa, la Feria
del Comercio o las acciones impulsadas para incentivar las compras en el
Mercado Municipal, así como la labor
de asesoramiento a los comerciantes.

‘Riba-roja és la canya’
Con el objetivo de promocionar el comercio local y respaldar el sector de la hostelería de Riba-roja, la Concejalía de Comercio organizó la IV edición de la ruta de la
tapa ‘Riba-roja és la canya’. Durante tres
días, 16 bares y restaurantes del municipio
ofrecieron a los asistentes una tapa y una
bebida por 2,5 euros. Las personas participantes tuvieron la oportunidad de ganar
una de las diez cenas, por valor de 50 euros, que se sortearon en el Ayuntamiento.

Las personas seleccionadas entrarán a
trabajar este próximo mes de diciembre gracias la subvención de más de
104.000 euros otorgada por el SERVEF.
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CULTURA

Trenta anys de rock i Siscordes
de guitarra a Riba-roja
La Cebera va acollir el trentè aniversari del Ribarock i el Siscordes
amb la presència de Susan Santos, Ben Poole i Tremendo Road
Riba-roja va viure un dels cap de setmana més intensos de l’any en el que a
l’escena musical es refereix amb la celebració del trenté aniversari del Festival
Ribarock i la II Edició del Festival SisCordes. Per a celebrar-ho, Ribarock Associació en col·laboració amb l’Ajuntament de Riba-roja va preparar tres dies
de concerts gratuïts en el recinte “La Cebera” de la mà de bandes locals, artistes
nacionals i internacionals, reunions de
grups inactius i una banda procedent de
Mallorca que el seu baterista és originalment veí del municipi.

El Festival Ribarock va arrancar amb
la inauguració de l’exposició de fotos i cartells “30 anys de Riba-rock”.

Com a colofó a la celebració de l’aniversari, Riba-roja va acollir la II Edició
del Festival SisCordes amb la presència
de grups i artistes de la talla del britànic
i guitarrista de Rock, Blues & Soul, Ben
Poole, acompanyat de la madrilenya
Susan Santos que, a través de la seua
veu, el seu energètic estil de guitarra i
la seua posada en escena va aconseguir
obrir-se un buit important en l’escenari
de blues rock en Europa i Tremento
Road, un potent trio de Power Blues
nascut a Cartagena amb clares influències de bandes com Black Keys.

El festival va convidar a tots els assistents
a viure la música rock en primera persona
amb l’excel·lent grup de covers JimiSue; el
llegendari grup Bajoqueta rock; el rock
contemporani amb un toc de música clàssica a càrrec de la banda Atonics i no podia
faltar una dosi de metall amb Kriatura.

I és que ja són 30 els anys que han passat des que aquest grup local va iniciar
el seu esperit rocker a través de la música. Com era d'esperar, el grup Ribarock va celebrar el seu aniversari amb
11
un cartell fidel a la seua filosofia i amb
l'única pretensió que tots els assistents
ho passaren com mai.

El grup debutant Rompebajos va obrir
la segona jornada del festival, seguit de
Bones Intencions que oferiren música pop-rock al més pur estil dels anys 80.
Així mateix, també ens acompanyaren al
festival Tender Beans i el veterà grup
MaK i los Desertores amb més de 30
anys d’història i pujant. Per la seua banda, tiguerem el plaer de rebre als grups
Els Make Som Arreus i Bar Buster
Band que es varen reunir per a l’ocasió.

Durant tots els dies els assistents pugueren gaudir de les diverses "food trucks",
d'un excel·lent servei de cafeteria, cervesa i barra, comprar la samarreta del seu
grup favorit o adquirir CDs i vinils en el
mercat ambulant.

CULTURA

La Plataforma Artística de Riba-roja comença la seua
marxa amb un laboratori coreogràfic sobre el Quixot

El coreògraf i director Paolo Mohovich va a ser l’encarregat d’impartir l’obra
en l’Auditori Municipal.
La famosa coreografia del Quixot
ha sigut la triada per la Plataforma Artística de Riba-roja, dirigida
per José Huertas, per al seu primer
laboratori coreogràfic sobre la figura del Cavaller en la seua busca de l’amor perfecte encarnat, en
la seua fantasia, per Dulcinea.
Partint de la música que va crear
Ludwig Minkus per al famós Ballet
de Petipa, el laboratori coreogràfic té com a objectiu investigar a
través del moviment i de la gestualitat, l’essència dels personatges,
així com elaborar escenes de grup
que recreen de forma estilitzada,
les escenes del famós ballet entre
tradició i esperit contemporani
i on també cap una busca sobre
l’estètica del folklore.

El taller va ser impartit pel director
artístic de Balletto del l'Esperia i del
festival Palcoscenico Dansa de Torí,
Paolo Mohovich, guardonat amb el
primer premi de coreografia del Prix
Volinine de París en 1995 i 1997,
Premi Dansa&Dansa per la millor
producció Italiana de 2010, Premi
Salern Dansa Coreografia italiana.

Mohovich ha treballat per a la RAI, Radio
Televisió Italiana, i ha col·laborat amb importants artistes com a Tino Seagal i Pablo Bronstein.

Plataforma Artística
La Plataforma Artística de Riba-roja
(P.A.R), creada recentment amb l’objectiu
d’obrir les seues portes als joves ballarins
i ballarines que desitgen professionalitzar-se, és un curs de postgrau, orientat a
la inserció laboral en el qual a més del
treball diari en la companyia, s’ofereixen
diferents activitats com a tallers, seminaris,
conferències, pràctiques escèniques i creació de coreografies amb la participació de
grans professionals.

El Quixot és una figura complexa
plena de facetes i contradiccions
i, a més, viu entre la realitat i la
fantasia. Aquest meravellós personatge, juntament amb els molts
que compareixen en la novel·la
cervantina, és una font d’inspiració inesgotable.

Ha creat per a diverses companyies
com Balletto di Toscana, Maggiodanza, Tulsa Ballet, Ballet Nacional Sodre d'Uruguai, Ballet de Saragossa,
Ballet de la Generalitat Valenciana,
Dantzaz Konpainia, Miami Contemporary Danse Company, Eko Danse
International Project etc..
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OBRAS Y SERVICIOS
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1· Renovación del caucho de la zona infantil del Parque Maldonado
2· Construcción del nuevo carril ciclo-peatonal de conexión a las
urbanizaciones de la zona Norte
3· Eliminación de fachada para conectar la carretera Villamarchante
con la calle Sagunto
4· Construcción de área de descanso en zona comercial
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5· Mejora y rehabilitación de las aceras en la Avenida del Túria
6· Urbanización de rotonda en la plaza de la Constitución
7· Nueva zona de aparcamiento en la Calle Pobla de Vallbona
8· Ajardinamiento en el nuevo tramo de la Carretera Villamarchante
9· Mejora de accesibilidad al Centro de Salud

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Riba-roja de Túria en el sèptim lloc en transparència municipal en la Comunitat Valenciana
El municipi passa del 15% de l’any
2015 a prop del 80% en transparència.
Una auditoria externa encarregada
per l’Ajuntament de Riba-roja de Túria situa a esta localitat en el sèptim
lloc en la Comunitat Valenciana en índexs de valoració sobre transparència
municipal en la gestió i accés ciutadà
a la informació pública. La localitat ha
passat de complir un escàs 15% sobre
ítems i criteris de transparència de l’any
2015 a prop del 80% de l’actualitat.
Les xifres són demolidores en comparació a l’anterior legislatura quan no
s’havia creat una regidoria específica
sobre Participació Ciutadana i accés a
la gestió de l’Ajuntament. Des de principis de legislatura s’ha experimentat
un augment imparable, especialment,
entre finals de l’any 2015 i setembre
del 2018 quan va pujar del 13’91% al
47’8%, respectivament.
L’auditoria analitza els principals departaments sobre els quals es basa la
transparència en les administracions
públiques locals com l’urbanisme i les
obres públiques, la contractació de
serveis municipals, la transparència
economicofinancera i, la participació
i col·laboració ciutadana. En alguns
d’ells s’aconseguix un índex del 88’89%
com en planificació i organització de
l’Ajuntament o la informació sobre
l’organització i el patrimoni municipal amb un altre 80% de compliment.

Els índexs sobre transparència situen,
a més, a Riba-roja de Túria en el lloc
51 a Espanya i, segons les previsions
de la pròpia auditoria externa, la localitat podria ocupar el lloc 3 en el
conjunt de la Comunitat Valenciana i
el 25 en el global d’Espanya a finals
d’este mateix any si continua la mateixa línia ascendent experimentada
durant els últims temps.
La transparència municipal en l’Ajuntament de Riba-roja de Túria es completarà a finals d’este mes amb la
inauguració del portal denominat Govern Obert que permetrà als usuaris i
ciutadans poder accedir a la totalitat
de les dades i xifres contingudes en
la gestió diària consistorial en temps
real sense esperes ni necessitat d’acudir físicament a les dependències municipals.
Els indicadors extrets en l’auditoria
externa es complementen amb les
conclusions publicades per Transparència Internacional que fixa en 84
els paràmetres que Riba-roja de Túria complix actualment en matèria de
transparència i participació ciutadana
gràcies als serveis creats en esta legislatura com el Portal de la Transparència, els consells sectorials, la creació
de l’Oficina de Participació Ciutadana i Transparència o la creació d’una
comissió sobre Transparència.

d’un reglament que regula els aspectes
més importants de la transparència,
l’accés a la informació, el bon govern
i la participació ciutadana, territorial
i associativa. També s’han celebrat
ja un total de tres pressupostos participatius que permeten als ciutadans
marcar les prioritats en inversions públiques.
Per a continuar en la línia de fomentar l’accés a la informació de la gestió
pública, l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria percebrà un total de 20.000 euros per part de la Diputació de València destinats, a parts iguals, a finançar
projectes i iniciatives de participació
ciutadana i transparència, que s’executaran durant els pròxims mesos. En
el cas de Riba-roja, es tracta de l’únic
municipi del Camp de Túria que percebrà el màxim de les subvencions públiques, fixades en 10.000 euros en total.
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que les dades
de l’auditoria “són l’autèntica mostra
de què este equip de govern està realitzant el treball oportú perquè totes les
dades i xifres d’interés públic estiguen
a disposició de tots els ciutadans ja
que, al final, es tracta de la gestió dels
recursos econòmics que aportem entre
tots i, per tant, han de ser coneguts
per l’opinió pública”.

A més, cal destacar que, des de principis de 2018, l’Ajuntament disposa
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TURISMO

La Oficina de Turismo atiende a 3.022 visitantes
durante el periodo estival
El turismo en Riba-roja de Túria está
consolidado como una de las principales actividades que favorecen a la
economía del municipio. Los datos
estadísticos recopilados por la Oficina de Turismo revelan que un total
de 3.022 visitantes fueron recibidos y
atendidos durante este 2º cuatrimestre. Del total, destaca el 90% de turistas de origen nacional y un 10% de
origen extranjero.

La ‘Visita teatralitzada a Pla de Nadal, i el Banquet Visigot’, así como ‘Coneix el Túria a la llum de la lluna’
se clasifican como las rutas estrella dentro del municipio

Los visitantes encuestados puntúan
con un 9,65 la atención recibida y las
expectativas generadas con respecto a la Oficina de Turismo y valoran
con un 9,32 las expectativas que tenían sobre el municipio, según datos
recogidos por la marca Q de Calidad,
Tourist Info Riba-roja y la Agència Valenciana del Turisme sobre la satisfacción del visitante.
Las visitas guiadas se consolidan como
uno de los ejes fundamentales debido
al aumento de turistas que provienen
tanto de la propia localidad como de
otras zonas de la Comunidad Valenciana. Hasta la fecha, la Oficina de
Turismo de Riba-roja ha programado
actividades con el objetivo de que los
turistas conozcan mejor la historia,
cultura y tradiciones que tanto caracterizan al municipio.
La III Edición del Festival Ribajazz, la
escuela de arqueología de Valencia la
Vella para continuar con la excavación
y descubrir los secretos que esconde
nuestro yacimiento arqueológico, así

como la II Festa del Dux y las VII Jornadas Gastronómicas “Del Túria al Plat”
han sido otras de las actividades culturales que se han llevado a cabo desde el
área de Turismo y Patrimonio.
La Tourist Info ha asistido a 7 ferias de
turismo en la provincia de Valencia con el
fin de dar a conocer la oferta turística del
municipio. Destaca la participación en el
Espacio Expositivo de la Agència Valenciana de Turisme y los espacios ofrecidos
por la Diputación en la calle Poeta Querol y en la Marina de Valencia. Durante
éstas, se ha atendido a 1.492 personas,
siendo 1.069 de procedencia nacional y
423 de procedencia internacional.

El yacimiento de Pla de Nadal y
su museo obtienen la Q de Calidad
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El Museo Visigodo de Pla de Nadal
(MUPLA) y su yacimiento homónimo
han recibido, por parte del Instituto
de Calidad Turística Española (ICTE),
la certificación que avala la obtención de la Q de Calidad de Museos.
El ICTE certificó que el MUPLA cumple
con la nueva normativa sobre requisitos para la prestación de servicios de
visitas a museos, convirtiéndose así en
el segundo museo certificado de toda

España y el primero de la provincia de
València. Desde la Oficina de Turismo de
Riba-roja de Túria, ente que lleva la gestión del museo y del yacimiento, se apostó por implantar un sistema de calidad
en estas dos entidades, tomando como
referencia la Q de Calidad Turística que
posee la oficina desde 2011; recibiendo
este reconocimiento con gran ilusión después del trabajo y esfuerzo realizado tras
implantar el Sistema de Calidad.

Además de ello, Tourist Info ha asistido
a dos workshops con 25 agencias de
viajes, receptivos y empresas turísticas
que se han interesado por la oferta turística del municipio, especialmente por
las visitas a Pla de Nadal y al Parque
Natural del Túria.

FITUR 2019
Riba-roja vuelve este año a la 39 edición
de FITUR para dar a conocer al mundo su
oferta cultural, gastronómica y de ocio.
Durante la Feria de Madrid, el Consistorio de Riba-roja anunciará el próximo
certamen de Arroz de las Riberas del
Túria, el Secreto Visigodo y la Festa del
Dux. Otras de las interesantes iniviativas
que se dará a conocer en FITUR será la
presentación de la página web “Parc
del Túria”. Como novedad este año, se
plantea la posible inclusión de Riba-roja
como municipio de la Ruta de la Seda.
El Ayuntamiento de Riba-roja apuesta,
de nuevo, por su presencia en el gran
evento de referencia internacional del
sector del turismo para poner en valor su
gran potencial como destino para todo
el año.

TRANSPORTS

Riba-roja evita l’emissió de 3.000 tones de CO2
a l’atmosfera a l’any en reduir 90.000 desplaçaments en vehicles privats
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha
implantat una xarxa de transport pública en el terme municipal que evita l’emissió de més de 3.000 tones de diòxid de
carboni (CO2) a l’any a l’atmosfera
gràcies als 90.000 desplaçaments que
es deixen de realitzar degut, precisament, a la citada xarxa de transport
municipal. A més, s’ha habilitat una línia de subvencions de 8.000 euros a la
compra de bicicletes elèctriques.

Els usuaris de la xarxa de transport pública
supera els 200.000 anuals

La gestió en matèria de mobilitat a Riba-roja de Túria impulsada durant
aquesta legislatura ha suposat la concessió del primer premi de la Comunitat
Valenciana a la Mobilitat Sostenible al
costat de l’Ajuntament de Dénia atorgat
per la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori pel
seu projecte global de foment i ús del
transport públic.
La implantació de la xarxa de transport pública que s’ha engegat durant
aquest mandat a Riba-roja de Túria ha
aconseguit xifres rècord en superar els
200.000 usuaris anuals en les diferents
modalitats que estan funcionant actualment: el connecta-metro que uneix
el casc urbà amb l’estació del metro,
l’arRibabus que connecta el casc urbà
amb els polígons industrials, la Reva i
Loriguilla i, finalment, les diferents línies
escolars enfocades als usuaris de les escoletes infantils i els instituts de secun-

«Hem realizat notables avanços en
aquesta legislatura. La implantació
d’una xarxa de transport públic ha
significat el reconeixement de les institucions autonòmiques del que estem
molt satisfets ja que al mateix temps
que hem ajudat a resoldre la falta de
comunicació entre les diferents zones i
àrees del terme municipal contribuïm a
reduir les emissions a l’atmosfera»

Paral·lelament, l’Ajuntament de Ribaroja ha habilitat una línia de subvencions
públiques destinada al foment dels mitjans de transport ecològics i sostenibles
amb una partida pressupostària total
de 8.000 euros que permetrà la compra de bicicletes en tres modalitats: les
normals, les elèctriques i la compra d’un
kit per a adaptar les convencionals a les
elèctriques. D’aquesta forma, es pretén
conscienciar als ciutadans de la importància d’apostar per mitjans de transport ecològics i, per tant, l’important estalvi d’emissions de diòxid de carboni.

Cal recordar que, actualment, el consistori aplica una bonificació de fins al
75% per als amos dels vehicles híbrids i
un altre 75% per als propietaris de cotxes elèctrics com a mesures addicionals
que contribuïsquen a disminuir les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera incloses en el pacte d’alcaldes
pel Clima i l’Energia que preveuen una
reducció del 40% a mitjà termini.

Robert Raga, alcalde de
Riba-roja de Túria

a més, la matriculació, per els casos
de la qual es consideraran aquells
motors elèctric-gasolina, elèctric-dièsel i els elèctric-gas, amb la seua corresponent homologació d’origen. En
el cas dels elèctrics, hauran de tenir
un motor 100% elèctric i, per tant,
d’emissions nul·les.
Aquestes mesures d’estalvi es complementen, també, amb el projecte
de roba usada en el casc urbà i en
les àrees residencials que ha suposat arreplegar més de 75.000 quilos
anuals gràcies al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Riba-roja i les dues
empreses encarregues de la recollida
i, per tant, s’evita l’emissió de desenes de quilos d’emissions de diòxid de
carboni sobre el medi ambient.

El consistori també té en compte aquest
barem durant els primers 10 anys en el cas
dels vehicles híbrids en el qual s’inclourà
16
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El Pleno Municipal aprueba, por unanimidad,
la aplicación del Plan de Igualdad
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha
conseguido reducir a un mínimo histórico la brecha, existente desde hace años,
entre el número de trabajadores municipales en cuanto a la paridad de sexos
ya que, actualmente, de los 343 empleados públicos que prestan su servicio un
52’7% son hombres -175 en total- frente
al 47’3% de mujeres, es decir, 168 sobre
el total.

Esta iniciativa municipal está prevista que se pueda extender a
otros ámbitos de la vida pública y la sociedad civil de la localidad

Las cifras constatan la casi paridad de
sexos en cuanto al número de empleados
municipales que se vive actualmente en
las instalaciones dependientes del consistorio. Sin embargo, el Pleno Municipal
ha aprobado, por unanimidad, una propuesta del equipo de gobierno -formado
por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- refrendada por el resto de la oposición para la aplicación de un ambicioso
Plan de Igualdad.
Esta iniciativa municipal «es una herramienta para la incorporación y la gestión
de la igualdad en la parte que repercute a la plantilla del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria» aunque está previsto
que, en una segunda fase, se pueda extender a otros ámbitos de la vida pública
y la sociedad civil de la localidad. Este
plan persigue una «implementación del
principio de igualdad entre hombres y
mujeres en el ámbito organizativo y de
El Plan de Igualdad se aplicará en diversas facetas del día a día de la vida
municipal como el acceso al empleo, la
clasificación profesional, la formación y
promoción, las retribuciones, la conciliación de la vida personal, laboral y familiar del personal, la salud y prevención
del acoso sexual y por razón de sexo así
como la comunicación y el lenguaje no
sexista.
De esta forma, se promueve la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres y se corrigen situaciones discriminatorias.
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La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento se encargará de realizar el
seguimiento y la evaluación de los objetivos marcados en el desarrollo y aplicación de políticas igualitarias.

Sin embargo, este Plan de Igualdad
no constituye la única iniciativa para
proteger y asegurar la paridad de sexos entre los empleados públicos ya
que, en septiembre del pasado año, se
aprobó el nuevo reglamento municipal
de la policía local en el que se regula
la actuación, organización y funcionamiento por el que se regirán los miembros de este cuerpo de seguridad.

Entre los preceptos refrendados por el
Pleno cabe destacar la existencia de
un criterio en el que se reserva un 30%
para las mujeres en las convocatorias
de la escala básica que quieran acceder a un puesto de agente en Ribaroja “con el objetivo de conseguir una
composición equilibrada en la plantilla de la polícia local entre hombres
y mujeres, con acciones positivas previstas en la normativa de igualdad de
género a través de los popios planes
de igualdad”.
Todo ello, con el objetivo de que, en
un futuro, se llegue hasta un 40% la
proporción entre ambos sexos en el
cuerpo de la policía local.
El equipo de gobierno de Riba-roja ha
agradecido “el compromiso y la sensibilidad demostrada por el resto de
partidos de la oposición para aprobar
este plan auspiciado por el ejecutivo
local y, de esta forma, dejar al margen
de la disputa política este ambicioso
plan para que, en un futuro no muy
lejano, se pueda hablar en términos
de una paridad total y efectiva entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida de Riba-roja de Túria”.

ORDENANZAS

El 25% de los propietarios de parcelas sucias en
Riba-roja las limpia para evitar multas de hasta
3.000 euros
El Ayuntamiento abrió un expediente a 1.700 propietarios
Cerca de un 25% de los propietarios
de parcelas expedientados por el
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
por conservarlas sucias y abandonadas durante meses las han limpiado y
adecentado con el objetivo de evitar
multas de hasta 3.000 euros que prevé la actual ordenanza sobre limpieza
y cierre-vallado de terrenos y solares
ubicados en el término municipal.
Hasta el momento, alrededor de 400
de las 1.700 parcelas detectadas han
realizado las tareas contenidas en
la notificación del Ayuntamiento de
Riba-roja en la que se les instaba a
limpiar y mantener en perfecto estado
de conservación sus propiedades con
el objetivo principal de evitar incendios en época estival y, además, para
proteger el medio ambiente y salvaguardar la salubridad e higiene de
las citadas zonas.
La ordenanza, rubricada por el Pleno
municipal en abril de este año, regula
sanciones de hasta 3.000 euros para
todos los propietarios de terrenos y
suelo que mantengan sus parcelas

en estado patente de suciedad y sin
vallar, lo que provoca la caída y el
lanzamiento masivo, en ocasiones de
residuos orgánicos, papel, plásticos y
productos y elementos inflamables.
«Concienciar a los propietarios de
parcelas para que las mantengan en
buen estado de conservación para
evitar un incremento del peligro en
caso de incendio ya que deben saber
que no solo se trata de un terreno privado sino que éste puede tener trascendencia sobre el entorno natural
que compartimos todos los vecinos y,
por ello, se deben extremar todas las
precauciones para disponer de una
buena calidad de vida»
José Ángel Hernández
concejal de Medio Ambiente

A lo largo de las últimas se han intensificado las labores de limpieza en buena
parte de las propiedades expedientadas por el Ayuntamiento y está previsto que este número aumente notablemente en las próximas semanas por
parte de sus propietarios para eludir
las sanciones económicas previstas
en la citada. No hay que olvidar, además, la situación de algunas parcelas
o solares privados cercanos a las áreas

y zonas forestales, lo que agrava considerablemente las consecuencias en
caso de incendio.
Un informe técnico de ingeniería forestal ha sido el artífice para localizar la
mayoría de las parcelas que presentan
en la actualidad diversas deficiencias
y anomalías en cuanto a suciedad y
maleza en su interior gracias a la zonificación de las áreas prioritarias de
actuación en materia de prevención
de incendios acometido en el término
municipal de Riba-roja de Túria en el
que se establecen diferentes grados de
intensidad en función del riesgo ante
un posible incendio.
Las zoas próximas a algunas áreas residenciales como els Pous, Gallipont,
Masía de Traver, València la Vella así
como otras como Porxinos o els Carassols son algunas de las que presentan,
actualmente, mayor volumen de incidencias en cuanto a falta de cuidados
de limpieza y vallado de los terrenos y
solares, por lo que el consistorio está
actuando con mayor vigilancia y supervisión para evitar situaciones de
riesgo de incendio.
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Riba-roja, potencia logística
El Partido Popular somos y nunca hemos dejado de ser la voz de miles de Ribarrojeros y
de millones de valencianos y de españoles.
No han sido fáciles estos 4 años, porque en
Ribarroja hemos visto el paso de un gobierno
de calidad, que miraba por el bienestar de
todos, que ha sabido crear riqueza y oportunidades, a un TRIPARTITO de trileros, de
fiesta, fotos, depilfarros, contratación de personal afín, metiendo mano en contrataciones
con empresas, que ha tenido que pactar con
“cualquiera”, no por Ribarroja, sino por tal
de mantenerse en el poder. El mismo ejemplo que hoy vemos en España y en nuestra
Comunidad.
Durante este tiempo hemos sido voz y crítica del que ha sido este desgobierno. Hemos
presentado propuestas como: bajar el IBI al
pequeño empresario, solución al tráfico de
Ribarroja, empleo para discapacitados, ayudas a emprendedores, aminorar gasto de
gobierno, defensa de la escuela concertada
y defensa de las dos lenguas por igual. Propuestas que no han sido aprobadas solo por
el interés personal de Roberto Raga, que no
aprueba nada de nuestro grupo.
Pero cuando el interés personal se antepone
al bienestar general, el resultado siempre es
el mismo: el fracaso, y es algo que ya hemos
visto y vivido en muchos momentos. Y en Ribarroja sobre todo. Pero los populares somos
una gran familia. Una familia que nunca ha
perdido la ilusión para continuar haciendo
de Ribarroja un pueblo grande y orgulloso. Y lo conseguiremos unidos, en equipo y
siempre pensando en Ribarroja, porque para
nosotros nuestro estimado pueblo y el futuro
de los Ribarrogeros es más importante que
cualquier interés personal.
Mientras otros se dedican a hacer sumas y
a que les salgan las cuentas, con pactos de
espaldas al ciudadano, el Partido Popular va
de cara a nuestro pueblo con el objetivo de
poder recuperar esta Ribarroja abocada a la
miseria por el sobrecoste y el malgasto de sus
gobernantes.
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El indudable potencial que atesora Riba-roja de Túria en materia industrial es una idea
que, a estas alturas, nadie pone en duda.
Con más de 800 empresas en sus diversos
polígonos industriales, somos una referencia
no solo en nuestra comarca, el Camp de Túria, sino en el ámbito de la Comunitat Valenciana y, especialmente, en el resto de España. De hecho, este año, del que encaramos
la recta final, fuimos los anfitriones del primer
Encuentro Nacional de Áreas de Alto Potencial Logístico gracias al autodenominado G6,
un grupo que hemos conformado junto a las
localidades de Arteixo (Galicia), Mondragón
(País Vasco), Martorell (Cataluña), Mérida
(Extremadura) y Antequera (Andalucía). Las
seis localidades tenemos en común el alto potencial logístico que conformamos gracias al
carácter emprendedor de nuestras gentes y al
dinamismo de un sector que poco a poco va
adquiriendo mayor importancia en el sector
económico.
Desde que accedimos al gobierno municipal
de Riba-roja de Túria en el año 2015, hemos tenido muy clara la importancia que los
polígonos industriales suponen como motor
de crecimiento y, por tanto, de sus excelencias para crear puestos de trabajo, uno de
los ejes sobre los que han pivotado los proyectos y programas que el actual equipo de
gobierno ha puesto en marcha a lo largo de
la presente legislatura. Es en esta senda donde cabe insertar un ambicioso plan municipal
consistente en el mantenimiento integral de
los polígonos industriales por primera vez en
la historia de la localidad. Este plan incluye
entre sus características la limpieza viaria, el
mantenimiento e instalación de la señalización viaria y de tráfico, además de la limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y el
arbolado viario y, por último, la instalación
del mobiliario urbano.
Bajo estas premisas, el equipo de gobierno
del que el grupo socialista es una parte importante tiene que continuar trabajando por
el bienestar de todos nuestros vecinos y de las
empresas que en él están instaladas.

Pura propaganda
Con esta revista de “Información” Municipal
que tienes entre tus manos, propaganda hacía
el PP cuando gobernaba y propaganda hace
PSOE, Compromís y Esquerra Unida ahora
que gobiernan ellos. Coged una revista de la
legislatura pasada, quitad a Tarazona de las
fotos y poned a Raga y tendréis la revista de
este mes. Decenas de fotografías y de noticias,
siempre enfocadas en lo bien que hace el equipo de gobierno las cosas, y lo guapos que salen en las fotos, jalonan la revista llevándola al
borde de la ridiculez. Veinte años quejándose
de la falta de pluralidad municipal del boletín
y de Tele Riba-roja, para llegar ellos al poder
y hacer exactamente lo mismo. Ni una sola,
del cercano centenar de propuestas que hemos
llevado al Pleno municipal para mejorar la calidad de vida de nuestros y nuestra vecinas,
para el rescate ciudadano, o para la mejora
del medio ambiente, ha tenido nunca cabida
en el boletín de “información” municipal. Tampoco han merecido ninguna reseña en la radio,
ni en la televisión ni en la web municipal. En los
medios de comunicación públicos nos tenemos
que conformar con esta columna, la irreductible aldea gala que pelea contra el imperio
informativo romano. Mientras nos inundan
con informativos semanales de televisión que
serían sin duda todo un ejemplo de redacción
para el Canal 9 de Camps. Y mientras ¿qué
está pasando en nuestro pueblo?, pues que se
aumenta el presupuesto de fiestas quitando el
dinero de educación. Así como os lo contamos.
No contentos con tener el presupuesto más alto
en fiestas de la historia de este ayuntamiento,
superando en mucho lo que dedicaba el PP, la
alcaldía ha quitado 55.000 euros del presupuesto de educación para aumentar el gasto
en tracas. Nos frotamos los ojos y no nos lo
creemos, un gobierno que se fundamentó en
un pacto para fomentar el rescate ciudadano,
la educación y el buen gobierno, ha acabado teniendo a cero el presupuesto en rescate
de pobreza energética, quitándole el dinero a
educación para ponerlo en fiestas y dedicando
los recursos de información municipal al autobombo y la foto. Una pesadilla.
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Unitat!
Ja s’apropen les eleccions i el tauler comença
a dibuixar-se, per la nostra part hem avançat
un pacte de renovació entre les forces que
hem format el grup municipal durant aquesta
legislatura i els que hem treballat per millorar
el dia a dia del nostre poble. El 25 d’octubre
oficialitzarem la renovació del pacte entre
Esquerra Unida i Esquerra Republicana de
Riba-roja de Túria amb els compromisos de
seguir treballant per un municipi més inclusiu,
més democràtic i més participatiu.
La nostra voluntat en aquests moments és la
de sumar amb les forces d’esquerres que estiguen disposades a seguir progressant en les
polítiques socials del nostre municipi. Anem a
per totes! Volem realitzar canvis que realment
milloren les condicions de vida del veïnat de
Riba-roja d’una forma global.
És per això que cal un pacte valent per a fer
del nostre municipi, un referent en polítiques
socials d’intervenció i prevenció, educatives,
mediambientals, d’ocupació, animalistes, un
poble líder en polítiques de igualtat entre dones i homes, on es respecten totes les identitats de gènere, i les diferents orientacions
sexuals, i on la joventut puga participar i organitzar-se, de forma autogestionada cap a
un altra realitat transformadora i crítica amb
la realitat.
Per tot això i molt més estem organitzant L’ESQUERRA DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.

PER UNA RIBA-ROJA MILLOR
Des de Compromís, hem treballat per a què el
pacte de l’Ateneu, que signarem, funcionara i
es mantinguera al llarg de la legislatura. Ens
han acusat d’haver-nos venut als socialistes
perquè no han hagut disputes públiques, perquè hem sabut mantindre el diàleg. Nosaltres
hem demostrat que és possible mantindre la
diversitat i treballar i gestionar en bé del poble.
Respecte de la gestió concreta, cal posar en
valor la voluntat i esforç per mantenir, renovar i ampliar serveis, ajudes i iniciatives que
milloraren la gestió de les àrees gestionades
per Compromís. En Educació és ben visible
que tots els centres, tots, han rebut l’atenció i
s’hna dut a terme les actuacions reclamades.
D’altra banda, Diputació i Generalitat, també han estat al costat del poble, vegeu sinò:
Xarxa Llibres (llibres de text gratis), educació
pública gratuïta de dos a tres anys en l’escoleta Municipal, el centre CEIP Camp de Túria,
construcció d’una pista coberta. Com es veu,
Educació treballant per a les persones.
L’àrea de Comerç i Ocupació, que també
hem gestionat, és una mostra del treball per
millorar el nostre comerç local i la situació
dels aturats i aturades de Riba-roja.
En comerç s’ha recolzat la creació de dues
associacions de comerciants, a més a mes,
s’ha dinamitzat el Mercat Municipal amb
l’aprovació d’un nou reglament així como la
celebració de 50 Aniversari i la nit de tapes;
la Fira del Comerç de Riba-roja continua essent un referent. El sector de la restauració
també s’ha dinamitzat amb la ruta de la tapa
“Riba-roja és la Canya” propiciant que el veïnat de Riba-roja conega la gastronomia del
nostre poble.
En matèria d’ocupació en tres anys i mig s’ha
aconseguit un import de subvencions al voltant de 4.000.000 de euros i hem baixant la
taxa d’atur del 23,31% al 15,45%, estant actualment com fa 10 anys. L’objectiu és reduir
l’atur i que la gent puga tindre un contracte
laboral digne, apostem per la formació como
a mesura per a millorar la inserció laboral de
les persones desocupades de Riba-roja.

BUNA
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Compromís treballant per una millor Riba-roja.

Lo más importante para
llegar, es saber a donde vas
El camino hacia la consecución de los objetivos, pasa por vislumbrar dichos objetivos.
Para ello la capacidad de observar, de imaginar y planificar, se hace absolutamente necesaria para trazar el camino hacia el mencionado fin. El pilar mas importante para el
proyecto de nuestro municipio a corto, medio
y largo plazo, es el “Plan Estratégico”.
El estudio realizado por la Universidad de
Valencia, pone negro sobre blanco la situación actual de nuestro municipio y pretende
marcar unas líneas de seguimiento encaminadas a diseñar el futuro de Riba-roja.Este
es el proyecto más importante que abordar
por la corporación y por todos los habitantes
de Riba-roja. De ello depende que todas y
cada una de las iniciativas tomadas, o que
se deban tomar, tengan validez futura y juntas configuren un proyecto coherente y consensuado por la mayoría encaminado a un
futuro óptimo. Y lo que suele ocurrir si no se
toman medidas de altura, es que “los árboles
no te dejan ver el bosque”.
Muchos actos, muchas opiniones y declaraciones en “las redes sociales”, mucha presencia mediática, mucho humo…, pero donde
hay mucho humo suele haber un incendio, y
apagar el incendio requiere de conocimiento
y sabiduría para atacar los problemas con
prudencia y ordenadamente.
Un ejemplo de prudencia y orden de prioridades: Basseta Blanca. Se dijo por parte
del equipo de gobierno que el vertedero se
convertiría en un vivero de empresas de economía verde – 25 de septiembre de 2017 -,
pues invitamos a todos los ribarrojeros que
hagan una visita a este monumento a la “economía verde” que disfrutamos a nuestro alrededor, para maravillarse así de los logros y la
palabra del actual equipo de gobierno; por
lo visto, no les viene de paso. Cualquier día
encontraremos por las inmediaciones plantas
fosforecentes, arañas gigantes o mosquitos
como cigüeñas, pero pensaremos que hemos
sido invadidos por una inmigración ilegal de
Pandora, la luna de Polifermo. Pero tranquilos, los na-vi no son violentos y además tenemos un maravilloso Plan de Emergencias y
Protección Civil, que nos sacará de apuros…,
o no?
Objetivos y prioridades señores gobernantes…, menos Samba y mais trabalho…
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AGENDA

ARTS ESCÈNIQUES
Auditori Municipal
dansa
música
DISSABTE, 26 DE GENER
HORA: 19:00

DIUMENGE, 23 DE DESEMBRE
HORA: 19:00

“A MAR”

“TABULA RASA”
“VELLES”

Andreu Soler
SALA NOBLE DEL CASTELL
Entrada gratuïta
Presentació del CD d’Andreu
Soler, ‘A mar’

Cienfuegos Danza
“ TABULA RASA” (Música: Arvo Pärt)
“ VELLES ” (Música: Mendelssohn, Chopin,
Malher)

Direcció artística i coreografies:
Yoshua Cienfuegos
Intèrpretes: Maynor Cháves, Sara
López Vicente, Laura García Carrasco, José E. Ruiz, Ariadna Llusá
i Pedro Dorta
Iluminación: Germán Gundín

teatre

DISSABTE, 16 DE FEBRER
HORA: 20:00

“SINFONIA TITÁN”
Duració: 60 minuts
Entrada única: 6€

DIUMENGE, 27 DE GENER
HORA: 19:00

Cicle Harmonia
Entrada única: 6€

“MADAMA BUTTERFLY”

?QUIÉN ES EL SEÑOR SCHMITT¿

Ópera 2001

amb Javier Gutiérrez
i Cristina Castaño

Preu entrades

Normal: 15€ | Reduïda: 12€
| Súper reduïda: 6€

El senyor i la senyora Carnero sopen tranquil·lament en sa casa quan, de sobte,
sona el telèfon. Però els Carnero no tenen
telèfon. El misteriós interlocutor insistix a
parlar amb un cert senyor Schmitt… i el
que és més estrany encara, els Carnero
descobrixen que estan tancats en l’interior
d’una casa que no pareix sa casa.El pànic
s’apodera de tot... el malson no ha fet més
que començar... són, potser, el senyor i la
senyora Carnero, sense saber-ho, el senyor i la senyora Schmitt? Qui està boig?
Qui està en possessió de la veritat? Ell?
Ella? Qui és el senyor Schmitt?

òpera

DIUMENGE, 17 DE FEBRER
HORA: 19:00

Preu entrades
Normal: 25€ | Reduïda: 18€
Súper reduïda: 6€

Mentres està destinat a bord del navili USS Abraham Lincoln en Nagasaki,
F. B. Pinkerton, un oficial de la marina
nord-americana, i Cio-Cio-San, jove
geisha japonesa anomenada Butterfly,
s’enamoren i es casen. Quan ell ha de
tornar als Estats Units ella li espera durant tres anys. En eixe temps ella cria
sola el seu fill, el qual va nàixer després
que Pinkerton se n’anara. Pinkerton finalment torna i, amb ell, la seua nova
i legítima esposa nordamericana Kate.
Vénen a arreplegar al xiquet per a
criar-lo als Estats Units, és llavors quan
es produïx una catàstrofe...

DIVENDRES, 1 DE MARÇ
HORA: 20:00

Dansa

“DON QUIJOTE”
Ballet Flamenco José Huertas
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Preu entrades

Normal: 12€ |
Reduïda: 9€
Súper reduïda: 6€

*Esta programació és provisional
i pot patir variacions

AGENDA

ESPORTS
Kayak Túria
Data: 3, 14 i 31 de gener
Preu: Des de 20 euros
Longitud: Des de 5 km fins a 12 km
Més informació:
reservas@valenciadventure.com

Ruta BTT

INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS

Data: 26 de desembre
21 de gener
Preu: 15 euros
Nivel: Intermedi
Longitud: 25 km
El preu inclou bicicleta de lloguer
Més informació:
reservas@valenciadventure.com

NIT CAP D’ANY
BIBLIOTEQUES
MUNICIPALS
Horari especial
època d’exàmens
Període: gener fins a 15 febrer
Biblioteca I Trinquet
De dilluns a diumenge de 9:00 hores del matí a 2:00 hores de la nit,
ininterrompudament.
Per a utilitzar la sala d’estudi fora
de l’horari de la biblioteca és necessari tindre 16 anys i acreditar-se
amb el DNI.
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AGENDA

TURISME

Visita ruta urbana
de l’aigua
La ruta urbana de l’aigua recorre els edificis més emblemàtics del casc antic de
Riba-roja: el pont vell, l’asil-convent, la
casa del moliner, la cisterna i el safareig.
Data: 19 de gener
9,16 y 23 de febrer
Preu: Gratuït
Duració: 2 hores, aproximadament
Hora: 11:00 hores
Punt de trobada: Tourist Info Riba-roja
de Túria (c/ Cisterna, 30)
Reserves: al 962772184 o riba_roja@
touristinfo.net

Descobrix el Castell i
els seus museus
Esta visita ens proposa conéixer la història d’esta edificació i els canvis que va patir al llarg dels segles.
Construït en el segle XI, habitat per musulmans i cristians, guerrers i nobles, presoners i comtes. Declarat
Bé d’Interés Cultural. A més visitarem el MUPLA (Museu Visigot de Pla de Nadal) , el MUCA (Museu de
ceràmica del Castillo) i l’Espai d’Art Contemporani E
CA.
Data: 12 de gener y 2 de febrer
Preu: Gratuït
Duració: 1:30 aproximadament
Hora: 11:00 hores
Punt de trobada: Tourist Info Riba-roja de Túria
Reserves: al 962772184 o riba_roja@touristinfo.net
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ALTRES ACTIVITATS

SANITAT
Sota el lema "Que la grip no et vença. Vacunar-se és salut. Vacuna't", la Conselleria
de Sanitat ha iniciat, en els centres de salut i
hospitalaris, la campanya de vacunació de la
grip de la temporada 2018-2019 a la Comunitat Valenciana, per a la qual s'han adquirit
750.000 dosi.
Les vacunes ja estan disponibles en el Centre
de Salut de Riba-roja, per la qual cosa es recomana als grups de risc que sol·liciten cita per
a la vacunació.
L’objectiu principal de les campanyes de vacunació és protegir als grups de risc en els quals
la malaltia és potencialment més greu per les
seues complicacions.
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TRIBUTACIÓ

Calendario
T R I B U T A R I O

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
A TRAVÉS DE ACERA. VADOS.
1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO
TASA MESAS Y SILLAS
1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO
TASA MERCADO MUNICIPAL Y AMBULANTE
PRIMER TRIMESTRE 2018
1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
DE NATURALEZA URBANA. IBI URBANA
1 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE
TASA MERCADO MUNICIPAL Y AMBULANTE
SEGUNDO TRIMESTRE 2018
1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. IAE
1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

TASA MERCADO MUNICIPAL Y AMBULANTE
TERCER TRIMESTRE DE 2018
1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA. IBI RÚSTICA
28 DE OCTUBRE AL 28 DICIEMBRE
Señalar que los recibos domiciliados serán enviados
a la entidad bancaria a mitad de plazo de cada uno
de los tributos. Asimismo, aquellos contribuyentes
que tengan domiciliado el IBI de naturaleza urbana, que el recibo fraccionarán en dos ediciones del
50% cada una de ellas, cargándose la cuenta donde
consta la domiciliación bancaria en los meses de julio y septiembre.
Lugar de ingreso: entidades Bancarias Colaboradoras
Horario oficina recaudación: lunes a viernes de
09:00 a 14:00 horas
Miércoles tarde de 16:00 a 18:30 horas
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Horario de verano: del 1 de junio al 30 de septiembre de 09:00 a 14:00 horas

LLISTAT FARMÀCIES DE GUÀRDIA DEL
MES DE GENER
DIA

TITULAR

UBICACIÓ

DISSABTE 1 GENER
DIUMENGE 2 GENER
DILLUNS 3 GENER
DIMARTS 4 GENER
DIMECRES 5 GENER

TORRES, C.B
INMACULADA GORRIZ PERIS
VIDAL-DUART C.B
GRAU-SERRANO, C.B
JOSÉ PASCUAL ALBERT SANCHIS

CORAZÓN DE JESÚS, 15
CAMÍ DE VALÈNCIA, 84
PLAÇA CONSTITUCIÓ,17
AVINGUDA DE LA PAU, 24
CTRA. VILAMARXANT, 111

DIJOUS 6 GENER
DIVENDRES 7 GENER
DISSABTE 8 GENER
DIUMENGE 9 GENER
DILLUNS 10 GENER

JOSÉ PASCUAL ALBERT SANCHIS
RICARDO M. SANCHÍS GONZÁLEZ
ISABEL BIGORRA DOMINGO
RICARDO M. SANCHÍS GONZÁLEZ
INMACULADA GORRIZ PERIS

CTRA. VILAMARXANT, 111
CTRA. VILAMARXANT, 85
MAJOR, 46
CTRA. VILAMARXANT, 85
CAMÍ DE VALÈNCIA, 84

DIMARTS 11 GENER
DIMECRES 12 GENER
DIJOUS 13 GENER
DIVENDRES 14 GENER
DISSABTE 15 GENER
DIUMENGE 16 GENER
DILLUNS 17 GENER
DIMARTS 18 GENER
DIMECRES 19 GENER
DIJOUS 20 GENER
DIVENDRES 21 GENER
DISSABTE 22 GENER
DIUMENGE 23 GENER
DILLUNS 24 GENER
DIMARTS 25 GENER
DIMECRES 26 GENER
DIJOUS 27 GENER
DIVENDRES 28 GENER
DISSABTE 29 GENER
DIUMENGE 30 GENER
DILLUNS 31 DE GENER

VIDAL-DUART C.B
TORRES, C.B
TORRES, C.B
GRAU-SERRANO, C.B
TORRES, C.B
ISABEL BIGORRA DOMINGO
RICARDO M. SANCHÍS GONZÁLEZ
INMACULADA GORRIZ PERIS
VIDAL-DUART C.B
VIDAL-DUART C.B
JOSÉ PASCUAL ALBERT SANCHIS
GRAU-SERRANO, C.B
TORRES, C.B
ISABEL BIGORRA DOMINGO
RICARDO M. SANCHÍS GONZÁLEZ
INMACULADA GORRIZ PERIS
INMACULADA GORRIZ PERIS
VIDAL-DUART C.B
JOSÉ PASCUAL ALBERT SANCHIS
GRAU-SERRANO, C.B
TORRES, C.B

PLAÇA CONSTITUCIÓ,17
CORAZÓN DE JESÚS, 15
CORAZÓN DE JESÚS, 15
AVINGUDA DE LA PAU, 24
CORAZÓN DE JESÚS, 15
MAJOR, 46
CTRA. VILAMARXANT, 85
CORAZÓN DE JESÚS, 15
PLAÇA CONSTITUCIÓ,17
PLAÇA CONSTITUCIÓ,17
CAMÍ DE VALÈNCIA, 84
AVINGUDA DE LA PAU, 24
CORAZÓN DE JESÚS, 15
MAJOR, 46
CTRA. VILAMARXANT, 85
CAMÍ DE VALÈNCIA, 84
CAMÍ DE VALÈNCIA, 84
PLAÇA CONSTITUCIÓ,17
CTRA. VILAMARXANT, 111
AVINGUDA DE LA PAU,24
CORAZÓN DE JESÚS, 15

NUMEROS D’INTERÈS
Ajuntament
Centralita: 96 277 00 62
Fax: 96 277 24 62
Guardia civil: 96 277 00 56
Policia Local: 96 277 01 51

Jutjat de Pau: 96 111 51 50

Línea Verda: 900 714 318

Policia Nacional

Centre Salut

Quart: 96 152 65 75

Urgencies: 96 271 87 01

Cita Previa: 902 24 73 64

Cita Previa: 96 271 87 00

Bombers: 085

ribarroja.es

