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El nou Ajuntament
ja treballa a ple
rendiment
Carmen Martínez és elegida Alcaldessa i crea noves
delegacions com la de Govern Obert.






  







Editorial
Desde el Fanalet volvemos de nuevo a la calle tras el
paréntesis impuesto por la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 22 de
mayo, y la consiguiente reorganización del Ayuntamiento. Volvemos para dar cumplida información de
la toma de posesión de la nueva corporación municipal y de la organización del consistorio para los
próximos 4 años. Destaca la creación de la concejalía
de Gobierno Abierto, que responde a la voluntad de
profundizar en la relación entre ciudadanía y ayuntamiento, creando una comunicación permanente,
transparente y bidireccional, gracias a las tecnologías
que facilitan la participación individual.
Empezamos a andar una nueva etapa que no hemos
podido iniciar con mejor pie, ya que el 6 de julio
asistimos a la inauguración del Centro de Comunicaciones y Datos de Naciones Unidas para las Misiones
de Paz. El príncipe Felipe y el secretario general de
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon mencionaron varias
veces en sus discursos el nombre de Quart de Poblet,
un hecho que además de emocionar a quienes pudimos vivirlo en directo es la plasmación de que nuestro pueblo ha traspasado fronteras y lo hace ligado a
algo tan necesario como la PAZ.
El Centro, además, abre nuevas perspectivas de crecimiento en Quart de Poblet porque es innegable
que va a generar a su alrededor nuevas actividades
empresariales, va a necesitar personas que hagan
posible su funcionamiento en óptimas condiciones;
permitiendo crear puestos de trabajo, desde los más
cualificados acordes con las avanzadas tecnologías
de las que se sirve, hasta aquellos dedicados a tareas
de mantenimiento, jardinería, limpieza, cafetería y
comedor, suministros,… No obstante, aunque desde
el punto de vista de las comunicaciones ya funciona
a pleno rendimiento desde hace meses, todavía no
han llegado todos los altos funcionarios de Naciones
Unidas y quedan servicios por poner en marcha. Es
el comienzo y todavía es pronto para notar y evaluar
los beneficios económicos y de impulso del empleo
local; desde el punto de vista de las misiones de paz
es otra cosa porque Quart de Poblet ya está ayudando desde hace meses a las más de 100.000 personas que trabajan para llevarlas adelante.

Des del Fanalet tornem de nou al carrer després del
parèntesi imposat per la convocatòria de les eleccions
municipals i autonòmiques del passat 22 de maig, i la
consegüent reorganització del consistori. Tornem per
a donar complida informació de la presa de possessió
de la nova corporació municipal i de l’organització
de l’Ajuntament per als pròxims 4 anys. Destaca la
creació de la regidoria de Govern Obert, que respon a
la voluntat d’aprofundir en la relació entre ciutadania
i ajuntament, creant una comunicació permanent,
transparent i bidireccional, gràcies a les tecnologies
que faciliten la participació individual. .
Comencem a caminar una nova etapa que no hem pogut iniciar amb millor peu, ja que el passat 6 de juliol
vam assistir a la inauguració del Centre de Comunicacions i Dades de Nacions Unides per a les Missions de
Manteniment de la Pau. El príncep Felipe i el secretari
general de Nacions Unides, Ban Ki-Moon, van mencionar diverses vegades en els seus discursos el nom
de Quart de Poblet, un fet que a més d’emocionar als
qui vam poder viure’l en directe és la plasmació que
el nostre poble ha traspassat fronteres i ho fa lligat a
un valor tan necessari com la PAU.
El Centre, a més, obri noves perspectives de creixement a Quart de Poblet perquè és innegable que
generarà al seu voltant noves activitats empresarials,
necessitarà persones que facen possible el seu funcionament en òptimes condicions; permetent crear llocs
de treball, des dels més qualificats acords amb les
avançades tecnologies de què se servix, fins aquells
dedicats a tasques de manteniment, jardineria, neteja,
cafeteria i menjador, subministraments,… No obstant,
encara que des del punt de vista de les comunicacions
ja funciona a ple rendiment des de fa mesos, encara
no han arribat tots els alts funcionaris de Nacions
Unides i queden serveis per posar en marxa. Estem al
començament i encara és prompte per a notar i avaluar els beneficis econòmics i d’impuls de l’ocupació
local; des del punt de vista de les missions de pau és
una altra cosa perquè Quart de Poblet ja està ajudant
des de fa mesos a les més de 100.000 persones que
treballen per a fer-les realitat.
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Els quarters i les quarteres trien els seus
representants per a la legislatura 2011-2015
Carmen Martínez és de nou l’alcaldessa i quatre partits tenen
presència en el ple: Partit Socialista, Partit Popular, Esquerra
Unida i Coalició Compromís
L’Ajuntament sorgit de les eleccions
municipals del passat 22 de maig ja
està en marxa. Els quarters i les quarteres han volgut un govern de majoria
progressista, en el qual el Partit Socialista té 10 regidors, el Partit Popular
9, Esquerra Unida del País Valencià
1 i la Coalició Compromís 1.
La sessió constitutiva de la corporació
municipal 2011-2015 es va iniciar l’11
de juny, en un saló de plens abarrotat,
amb la formació de la mesa d’edat,
integrada pels edils de major i menor
edat, Ismael Valiente i Cristina Mora
(PSPV-PSOE), respectivament, i el
secretari de l’Ajuntament. Després de
la proclamació dels candidats i candidates i l’acte de la jura del càrrec, es
va celebrar la votació, en la qual va
ser triada de nou Carmen Martínez,
amb el vot dels seus companys i companyes, l’abstenció d’Esquerra Unida
i Compromís, i el vot en contra del
grup municipal popular.

poble”, va avançar que la prioritat en
la gestió serà “crear ocupació i noves
oportunitats per a tots”, aprofitant
l’impuls de projectes com el Centre
de Comunicacions i Dades per a les
Missions de Pau de Nacions Unides,
que es va inaugurar el 6 de juliol, i
va incidir que “estem vivint temps difícils; molt durs per a moltes persones
i, per aquesta raó, entenc i compartisc
eixos sentiments de ràbia, d’incertesa
i d’indignació. Sentiments que han
d’unir-nos en l’esforç per redefinir
les nostres prioritats i eixir enfortits
d’esta crisi creant noves vies de des-

envolupament sostenible i estabilitat
econòmica, però també defenent sense
fissures els valors democràtics, obrint
a la participació ciutadana la vida i
la gestió pública, posant en valor la
dignitat, l’honradesa i el respecte”.
En este sentit, va defendre que, a pesar dels èxits aconseguits, “podem i
hem de fer més, apostant pels emprenedors enfront dels especuladors, per
la joventut, pels qui ho tenen pitjor.
Pels majors, els xiquets i les xiquetes,
les persones amb discapacitat, l’ocupació, l’educació i la sanitat públiques, la igualtat d’oportunitats...”.

Carmen Martínez va ratificar el seu
compromís de ser “l’alcaldessa de tots
els quarters i les quarteres” i va oferir
als veïns i veïnes “un govern obert,
transparent i lliure de sospita; capaç
d’escoltar tot el que li demanen els
ciutadans i les ciutadanes i actuar en
conseqüència; que no s’hipoteca amb
els qui conceben la política com un
instrument per a enriquir-se i per a
enriquir al seu entorn, i que donarà
participació, individual i col·lectiva,
a tots els veïns i veïnes”.
Molt agraïda per “l’inmens honor de
continuar sent l’alcaldessa del meu

Primera foto de família de la nova corporació.
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Després de felicitar tots els regidors i regidores de l’oposició, va fer un crida a acabar amb la crispació que ha
marcat la vida política en els últims anys. “Els polítics i
les polítiques no estem per a tirar-nos els trastos al cap i
aconseguir el poder a qualsevol preu. La nostra obligació
és donar resposta al que la ciutadania reclama de forma
responsable. A aquesta tasca hem de dedicar-nos, deixant
de banda els interessos partidistes”.
Així mateix, va expressar el seu desig que “govern i oposició siguem capaços de posar-hi el muscle i exigir units
davant de qualsevol administració o institució el que a
Quart de Poblet li correspon en justícia”.
Al llarg de la legislatura els portaveus en el ple seran:
Bartolomé Nofuentes, del grup municipal socialista; Amparo Mora, del grup municipal popular; Ismael Valiente,
d’Esquerra Unida i Xavier Torres, de Compromís. Les sessions plenàries de caràcter ordinari se celebraran l’últim
dimarts del mes a les 20 hores.

Quart tindrà la primera
regidoria de Govern Obert
Dos setmanes després de la constitució del nou Ajuntament, el ple es va reunir en una sessió extraordinària, en
la qual fonamentalment es va definir
l’organització dels diferents organismes de gestió municipal: la composició de les comissions informatives, la
representació en diferents organismes
intermunicipals i autonòmics, i les
delegacions que l’alcaldessa ha resolt
encomanar als regidors i regidores de
l’equip de govern municipal.

a la ciutadania les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC).

En este últim aspecte, la principal
novetat és la creació d’una Regidoria
de Govern Obert, dirigida per Juan
Medina, que té com a objectiu consolidar l’administració transparent i
incorporar noves ferramentes participatives a la gestió municipal, aprofitant fonamentalment les possibilitats
d’intervindre en la vida pública i en la
presa de decisions, que proporcionen

Responent a criteris d’austeritat, la
legislatura 2011-2015 es caracteritza
per una administració més senzilla
i eficient en la gestió dels recursos
humans, prioritzant la generació d’activitat econòmica, ocupació i formació,
la planificació i el desenvolupament
sostenible del municipi, i la igualtat
d’oportunitats.
Bartolomé Nofuentes continuarà sent
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Per aquesta raó, esta nova àrea engloba les de Modernització de l’Administració, Comunicació, Oficina
d’Atenció Ciutadana i Tecnologies de
la Informació, posant especial èmfasi
en l’administració sense papers, xarxes socials, web 2.0 i infoaccessibilitat. Medina dirigirà també les àrees
de Joventut i Esports.

el responsable d’Hisenda i Recursos
Generals, i de Manteniment d’Espais
i Instal·lacions, i assumix també Seguretat Ciutadana.
Educació i Infància i Participació Ciutadana i Convivència són les dos àrees
de competència de Consuelo Campos,
que s’incorpora per primera vegada al
govern municipal; igual que Cristina
Mora, en qui l’alcaldessa ha delegat
Cultura i Igualtat d’Oportunitats.
Juan Campanario Díaz manté la direcció de Planificació Urbanística i
suma a les seues delegacions Sostenibilitat i Mobilidad. Per la seua banda,
Alín Giménez, també nova en l’equip
municipal, s’encarregarà de la gestió
de la Salut Pública.
Mª Cruz Abellán continuarà al front
de Persones Majors i Consum, i s’in-

Notícies
corpora a Benestar Social i Família.
El pes de les polítiques d’activació de
l’economia, prioritàries en este moment, i la gestió del Centre d’Ocupació i Desenvolupament, recau en
Julia Carrión com a responsable de
Promoció Econòmica i Ocupació, i
Comerç; mentres que Carlos Ortiz
Notario, una altra de les noves cares
del govern municipal, assumix Zones
Verdes i Neteja Viària.
A més, s’han creat quatre grans àrees de treball polític, que coincidixen
amb les comissions informatives i
que perseguixen incrementar l’eficiència en la gestió: Hisenda i Recursos
Generals, coordinada per Bartolomé
Nofuentes; Serveis Socioculturals,
per Juan Medina; Planificació Urbanística, Territori i Sostenibilitat, per
Juan Campanario, i Benestar Social
i Famílies, per Mª Cruz Abellán.

Delegacions d’Alcaldia
Bartolomé Nofuentes López

1er Tinent d’Alcalde
Regidor d’Hisenda i Recursos Generals, de
Manteniment d’Espais i Instal·lacions, i de
Seguretat Ciutadana.

Consuelo Campos Malo

Regidora d’Educació i Infància i Participació
Ciutadana i Convivència.

Juan Medina Cobo

2er Tinent d’Alcalde
Regidor de Govern Obert, Comunicació, Joventut
i Esports.

Cristina Mora Luján

Regidora de Cultura i Igualtat d’Oportunitats.

Regidor de Planificació Urbanística, Sostenibilitat
i Movilitat.

Alín Gimenez Hernández
Regidora de Salut Pública.

Mª Cruz Abellán García

4er Tinent d’Alcalde
Regidora de Benestar Social i Família, Persones
Majors, i Consum.

Julia Carrión Pérez

Regidora de Promoció Econòmica i Ocupació, i
Comerç.

Carlos Ortiz Notario

Regidor de Zones Verds i Neteja Viària.

Juan M. Campanario Díaz
3er Tinent d’Alcalde

Corporació municipal 2011-2015

Juan Medina Cobo

Carmen Martínez Ramírez

Bartolomé Nofuentes López

María Consuelo Campos Malo

Cristina Mora Luján

Juan Manuel Campanario Díaz

Alín Jiménez Hernández
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María Cruz Abellán García

Julia Carrión Pérez

Carlos Ortiz Notario

Amparo Mora Castellá

Josep Lluís Sanmartín Giménez

Encarnación Espinós Villena

Francisco Rabuñal Alarcón

José Miguel Sanmartín Aguilar

María Begoña Gasent Ronda

José Javier Sevilla Bermúdez

Mª Ángeles Cubells Lagullón

José Manuel Plá Martínez

Ismael Valiente Marco
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Quart de Poblet comunica la paz en el mundo
El príncipe Felipe y el secretario general de Naciones
Unidas, Ban Ki-moon inauguran el Centro de
Comunicaciones y Datos de la ONU en nuestro pueblo
Quart de Poblet acaba de vivir otro
de esos hitos que se conservan en la
memoria colectiva. El 6 de julio de
2011 quedará marcado en la historia
de nuestro pueblo como el día en el
que Su Alteza Real el Príncipe Don
Felipe y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon inauguraron el Centro de Comunicaciones y
Datos para las Operaciones de Matenimiento de las Misiones de Paz que
la organización tiene en marcha. Un
centro único en el mundo que tanto el
Gobierno de España como Naciones
Unidas han querido que esté en Quart
de Poblet.
Toda la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa, Carmen
Martínez, estuvo presente en el acto,
en el que las ministras de Defensa,
Carme Chacón, y de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, representaron
al Gobierno. No faltó María Teresa
Fernández de la Vega, ya que durante
su etapa como vicepresidenta del Gobierno consiguió convencer a la ONU
de la idoneidad de Quart de Poblet
frente a los proyectos que presentaron
Rumanía, Finlandia y Dinamarca.
En su intervención, el Príncipe destacó que para una organización global
como las Naciones Unidas, resulta
crucial disponer de la capacidad de
comunicar con claridad, rapidez y
las 24 horas del día. “Para nuestras
operaciones de mantenimiento de la
paz, las comunicaciones pueden ser la
diferencia entre la vida y la muerte”,
añadió.
Asimismo, quiso destacar que “la Comunidad Valenciana, junto al municipio de Quart de Poblet, ofrecen un emplazamiento y unas infraestructuras

de transporte idóneas, que permitirán
a las Naciones Unidas desarrollar
aquí un centro multifuncional de excelencia que participe en el despliegue
de las misiones: desde la formación de
su personal hasta su funcionamiento
diario”. Y concluyó: “Señor Secretario
General sólo me queda por agradecer
el esfuerzo de todas las personas e
instituciones que han logrado llevar a
cabo este proyecto, tanto en la Secreta-

ría de la Organización como en el seno
de nuestro Gobierno y de la Administración española. Deseo igualmente
los mayores aciertos al personal que,
a partir de ahora, se encargará del
buen funcionamiento de este centro en
Quart de Poblet, apoyando día a día
la misión de NNUU y sus operaciones
por todo el mundo y actuando, por
ello mismo, al servicio de millones de
personas en la Tierra”.
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Por su parte, el secretario general
de la ONU agradeció la generosidad
y solidaridad del Gobierno español
por realizar una inversión tan significativa en momentos difíciles para
la economía, y explicó que “un centro
como este es aún más crucial en un
tiempo en el que la información es
todavía más vulnerable por condiciones meteorológicas extremas, desastres naturales, crisis políticas u otros
acontecimientos”.
La alcaldesa quiso subrayar en una
frase la transcendencia que para
nuestro municipio tiene acoger estas

instalaciones: “Quart de Poblet ha
hecho historia al albergar el primer
y único centro de Naciones Unidas en
España”.
Carmen Martínez insistió en que
“prometimos nuevas oportunidades
para Quart de Poblet situándolo en
el mapa mundial de la paz junto a
ciudades como Nueva York y Ginebra, y ya es una realidad. Este centro
coloca a Quart de Poblet y a la Comunitat Valenciana en la vanguardia
del desarrollo tecnológico al emplear
las últimas novedades en telecomunicaciones. Es el más avanzado de la

organización”. De igual forma, “actúa como polo de atracción económica,
que favorecerá el establecimiento de
nuevas empresas en nuestro territorio y contribuirá a generar riqueza
y oportunidades de empleo únicas,
aunque todavía es pronto para que
notemos ese impacto porque el centro, que desde el punto de vista de las
comunicaciones funciona desde hace
meses, aún no está a pleno rendimiento en cuanto a llegada del personal de
Naciones Unidas y puesta en marcha
de servicios”, afirmó.
La alcaldesa explicó que desde el
Ayuntamiento promoverán convenios
con Naciones Unidas para incentivar
el consumo de bienes y servicios en el
municipio, y acuerdos de colaboración
con las empresas que se instalen en el
territorio atraídas por la ONU para
que contraten a personas desempleadas de Quart de Poblet.
Por otra parte, el consistorio fomentará la implicación de la ONU en proyectos locales, impulsados tanto desde
el Ayuntamiento como desde el tejido
asociativo, la comunidad escolar o la
ciudadanía y facilitará que los trabajadores del Centro se integren en la
vida local, posibilitándoles los medios
para una rápida adaptación. “De hecho, ya los hay que viven en Quart de

Características del Centro:
• Consta de un edificio de operaciones-Data Center, dos edifícios de oficinas y un campo de antenas por satélite, ubicados en una parcela de 40.500
metros cuadrados, con un área de 36.800 metros cuadrados libres de obstáculos para facilitar las transmisiones, además de un aparcamiento de
3.000 metros cuadrados.
• El Data Center está destinado a albergar los equipos y racks de comunicaciones. Sólo tiene personal permanente en la Jaula de Faraday o “Sala
Segura”, que reúne todos los equipos de comunicaciones por satélite, y en la sala de control. Se puede considerar como un búnker, ya que está
formado por un cerramiento exterior de doble muro de hormigón armado y en su interior se ha instalado más de 10 kilómetros de cable de cobre
para el suministro de energía eléctrica a los diferentes equipos.
• Presta servicios avanzados de telecomunicaciones como llamadas entre misiones, enrutamiento de correo electrónico, servicios de red privada
virtual, almacenamiento de datos para su análisis, recuperación de información ante desastres, servicios de vídeo-conferencia o alojamiento de
sitios web de las misiones.
• El centro es respetuoso con el medio ambiente, ya que cuenta con setecientos paneles solares y está diseñado para mantener el calor en invierno
y el fresco en verano. Además tiene un sistema de recuperación de agua de lluvia.
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Poblet, compran en nuestros comercios
y utilizan los servicios municipales”,
anunció.
Carmen Martínez reiteró la gratitud
hacia el Gobierno de España y Naciones Unidas por su apuesta por Quart
de Poblet. “Había otros países interesados y eligieron nuestro pueblo por
su inmejorable situación y la multitud
de servicios que ofrecemos, lo cual nos
hace sentirnos muy ilusionados y muy
felices por albergar una instalación
clave en la existencia de comunicaciones seguras e independientes para el
mantenimiento de la paz, que dará soporte a las cerca de 100.000 personas
que trabajan por la paz en el mundo”.
Las nuevas instalaciones de Naciones
Unidas en Quart de Poblet constan
de un centro de comunicaciones y un
campo de antenas para comunicaciones por satélite. El Ministerio de Defensa ha invertido en su construcción
25 millones de euros, y espera generar
unos 300 empleos directos con personal altamente cualificado y unos 900
indirectos más a través de empresas
satélites que presten sus servicios al
centro con suministros, soporte de oficinas, transporte, logística o nuevas
tecnologías.
Las contrataciones dependen
siempre de la ONU, que ofrece
toda la información sobre su ofer-

ta de puestos de trabajo en http://
www.un.org/es/employment/. El
Ayuntamiento está trabajando
para que de esos puestos puedan
beneficiarse personas de Quart
de Poblet, fundamentalmente
generando convenios con las empresas a las que la ONU contrate
para prestarle servicios. Por ello,
es muy importante que quienes
estén interesados se den de alta
en la bolsa del Centro de Empleo
y Desarrollo municipal, ubicado
en el número 8 de la calle José
María Coll.
w

Hitos del
proceso
Mayo-septiembre de 2005. Primeros contactos y definición
del proyecto.
3 de noviembre de 2006. Ban Kimoon anuncia a José Luis Rodríguez Zapatero que el proyecto español en Quart de Poblet ha sido
el elegido.
Diciembre 2006-Marzo 2007. Elaboración del Anteproyecto.
23 de diciembre de 2008. La
Asamblea General de las Naciones
Unidas aprueba el establecimiento
del Centro de Comunicaciones en
Quart de Poblet.
28 de enero de 2009. Ban Ki-moon
y María Teresa Fernández de la
Vega firman el acuerdo para la
construcción del centro.
Abril de 2009. Comienzo de las
obras.
16 de mayo de 2011. Firma de la
inspección definitiva de las obras
con el visto bueno de Susana Malcorra, responsable del Departamento de Apoyo a las Actividades
sobre el Terreno de Naciones Unidas.
5 de julio de 2011. Firma del certificado de entrega y aceptación
al uso por parte del Ministerio de
Defensa y la ONU.
6 de julio de 2011. Inauguración
del Centro.
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El Plan para el Empleo da frutos
El Ayuntamiento logra una treintena de contratos en empresas,
abre el Plan de Empleo Social y las becas para posgraduados
El Plan de 25 Medidas para la Recuperación Económica y el Empleo
del Ayuntamiento de Quart de Poblet
está dando frutos. Los convenios suscritos con empresas han permitido
en los últimos dos meses la creación
de una treintena de puestos de trabajo: 19 de ellos en Brico Dêpot, en
la que además cuatro participantes
en el Plan Integral de Empleo para
Personas con Discapacidad municipal
realizaron prácticas dentro del curso
de reponedor.
En estos momentos, el consistorio tiene suscritos otros dos convenios con
las multinacionales Natra y Cessna,
mercantil norteamericana dedicada
a la fabricación, mantenimiento y
reparación de aeronaves modelo “Citation”, entre otras actividades, que
tiene previsto abrir a finales del verano de 2012 un centro de servicios
de reparación y mantenimiento en el
aeropuerto de Manises. El objetivo
principal es que a la hora de realizar
contrataciones lo hagan a personas
desempleadas de Quart de Poblet, dadas de alta en la bolsa abierta en el
Centro de Empleo y Desarrollo, ubicado en el número 8 de la calle José
María Coll.
Por otra parte, un acuerdo alcanzado con la Asociación de Industriales
(AINPO) hizo que diez personas recibieran un curso intensivo de regeneración de baterías en las instalaciones

La alcaldesa, Carmen Martínez, con algunos de los contratados en Brico Dêpot.

del Centro de Empleo. La formación la
impartió la empresa Blue International Investments In Energy, SL con el
objetivo de que el cien por cien de los
seleccionados obtuviera un contrato.
El consistorio ha convocado, asimismo, 8 becas para posgraduados, que
realizarán prácticas profesionales en
departamentos municipales. El período de disfrute del contrato, que está
dotado con 1.000 euros brutos mensuales, es de un año. Al cierre de esta
edición, todavía estaba abierto el plazo. Esta medida se une a la participación en el programa La Dipu te Beca,
por el que 26 estudiantes disfrutarán
de una beca de formación remunerada
en el consistorio de julio a septiembre.

También se ha iniciado el tercer Plan
de Empleo Social, cuyo fin principal
es dar cobertura a las familias en
situación socio-económica grave a
través de contratos de trabajo de naturaleza temporal, con una duración
de 3 meses, en servicios públicos de
competencia municipal, mediante la
creación de una bolsa de trabajo.
Otra de las iniciativas activadas es
el llamado vivero de empresas, que
supone ceder un espacio en el Centro
de Empleo durante un año a personas
emprendedoras para que pueda reducir los costes iniciales de su idea de
negocio o empresa. Uno de los viveros
lo utiliza ya la Asociación de Comerciantes y hay varias peticiones para
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UGT. Y en el programa de Empleo en
las Corporaciones Locales, el Ayuntamiento ha recibido 90.000 euros para
contratar a 6 operarios y 2 auxiliares
durante siete meses y medio, aunque
en este caso es el Servef el que realiza
la selección, de ahí la importancia de
estar dado de alta y al día en la Oficina de Empleo.

Participantes en el curso de Energía Solar y Gestión de Residuos.
ocupar el resto, que está estudiando
el Ayuntamiento una vez elaborada la
normativa para regular esta cesión.
Tras el verano se publicará la convocatoria de las ayudas económicas
a autónomos y emprendedores, que
tendrá como apoyo la renovación del
convenio con Seniors Españoles para
la Cooperación Técnica (SECOT), por
el cual esta asociación sin ánimo de
lucro presta asesoramiento gratuito
en las instalaciones del Centro de Empleo a vecinos y vecinas del municipio

que desarrollen proyectos cuyo fin sea
la inserción socio-laboral, la creación
de empleo en especial para colectivos
con dificultades. Las personas interesadas en utilizar este servicio pueden
dirigirse al Centro de Empleo o telefonear al 96 153 62 10, extensión 250.
Además, 30 personas se han beneficiado de los cursos de energía solar
fotovoltaica y gestión de residuos, impartidos en el Centro de Empleo en
colaboración con el Instituto de Formación y estudios Sociales (IFES) de

Una de las metas en estos momentos
es el empleo joven, que se impulsa, entre otras medidas, con la realización
de actividades municipales a través
de asociaciones juveniles locales. En
la última edición del programa de
ocio nocturno alternativo y saludable,
Quart de Nit, se contrató a 15 jóvenes.
El Ayuntamiento cuenta también con
un Servicio de Orientación Laboral
(SOL) gratuito en Quart Jove.
Tanto con este plan, como con los
desarrollados en 2009 y 2010, que
permitieron generar 570 puestos de
trabajo, el Ayuntamiento persigue dar
respuesta a una necesidad ciudadana
cada vez más acuciante, pese a que
las políticas de empleo competen a la
administración autonómica.

El Centro de Empleo se consolida
Para reforzar las políticas de activación económica, formación ocupacional y creación de empleo, el
Ayuntamiento inauguró el año pasado el Centro de
Empleo y Desarrollo, que está despertando el interés
del mundo empresarial y económico de dentro y de
fuera de nuestras fronteras, como quedó en evidencia en la feria promovida por el Acuerdo Comarcal
por el empleo.
En este sentido, dos miembros del Ministerio de
Industria de la República de Argelia y un  representante de la Fundación CIREM visitaron recientemente el Centro, como ejemplo de innovación en
el ámbito de las iniciativas emprendedoras y de
generación de actividad económica y empleo local. En el recorrido por las instalaciones estuvieron
acompañados por la nueva concejala de Promoción
Económica y Empleo, y Comercio, Julia Carrión. La
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visita la organizó el Centro Europeo de Empresas
Innovadoras de Valencia.
Por otra parte, Julia Carrión se reunió también con
Ramón Martínez, responsable de la delegación de LeVisita de la delegación argelina.

vante y Murcia de Umivale, y con Mar Igual, técnica
de Umivale para estudiar posibles colaboraciones
con el Centro de Empleo en materia de formación en
prevención para pymes y autónomos locales.

Notícies

Posen en marxa un pla municipal
per a fer més competitiu el comerç local
L’Ajuntament cedix un espai en el Centre d’Ocupació
a l’Associació de Comerciants, que suma un nou èxit
amb la seua fira anual

L

’Ajuntament de Quart de Poblet té en marxa un Pla d’Acció Comercial, amb l’objectiu
de dotar al xicotet i mitjà comerç quarter “d’una major eficiència
que el faça més competitiu”, així com
estructurar espacialment l’oferta comercial d’acord amb el que demanda
el consumidor local.
El pla part de l’elaboració d’un ampli estudi del municipi, que analitza
qüestions com els hàbits de compra i
consum dels veïns i veïnes, les zones
i eixos comercials existents i en projecte, els establiments actius en cada
àrea, el nivell de l’ocupació o l’impacte de les grans superfícies. Amb les
dades obtingudes s’elabora un diagnòstic de la realitat actual i futura
del sector comercial i les propostes
d’actuació per a aconseguir l’objectiu
marcat. Al tancament d’esta edició
d’El Fanalet, el treball estava molt
avançat i s’havia conclòs ja un cens
de comerços, segons informen des de
la Regidoria de Comerç, que dirigix
actualment Julia Carrión.

suport d’iniciatives comercials, així
com el desenvolupament de programes formatius, assessorament en
aspectes d’impuls i modernització,
gestió mediambiental dels comerços
i organització de fòrums de trobada,
entre altres.
De moment, ja s’aplica un acord de
cessió a ACQ d’un espai en el Centre
d’Ocupació i Desenvolupament, que
l’Ajuntament va inaugurar a finals de
l’any passat, perquè l’entitat l’ utilitze
com a seu i realitze activitats, tenint
en compte que es tracta d’una associació sense ànim de lucre, que representa a un gran nombre de comerços de
Quart de Poblet, i que pretén impulsar als establiments adherits, consolidar i diversificar el teixit comercial
local. El conveni establix que eixa
col·laboració s’estendrà a programes
i projectes diversos.

Esta iniciativa, demandada pels propis comerciants, té una subvenció pròxima a 21.000 euros i l’Ajuntament
aporta altres 8.673, que se sufraguen
en dos anualitats, ja que el projecte s’està desenvolupant entre 2010 i
2011.
D’altra banda, el consistori va firmar
un conveni marc de col·laboració amb
l’Associació de Comerciants de Quart
de Poblet (ACQ) per a fomentar accions que redunden en la promoció i
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Juan Borrego i Carmen Martínez firmen el conveni.

En l’acte de la firma van estar presents l’alcaldessa, Carmen Martínez,
i el president d’ACQ, Juan Borrego,
acompanyat pel vicepresident de l’associació, Miguel Martínez, i el tresorer, Ángel Lorente.
D’altra banda, l’Associació de Comerciants ha obtingut un nou èxit amb
la celebració de la Fira del Comerç i
Outlet, per la qual van passar milers
de persones i que reunix una àmplia
mostra de la qualitat que oferix el
comerç local. Els expositors es van
instal·lar en l’avinguda Sant Onofre
i, a més de les nombroses activitats
lúdiques amb què els organitzadors
van obsequiar als qui participaren
en l’esdeveniment, es va realitzar una
exposició, degustació, demostració i
venda de productes a preus reduïts
que va tindre una excel·lent acollida.

Notícies

Premi al compromís
social de 10 empreses
L’Ajuntament reconeix a les entitats que han contractat
a 16 persones amb discapacitat física e intelectual

Acte d’homenatge a les empreses més solidàries.

Un dels objectius que l’Ajuntament de
Quart de Poblet s’ha marcat amb la
posada en marxa del Pla de 25 Mesures per a la Recuperació Econòmica i
l’Ocupació és la inserció laboral de col·
lectius que tenen especials dificultats,
entre els quals es troben les persones
amb discapacitat.
Per a aconseguir-ho, és necessària la
implicació del teixit empresarial, que
no sempre és fàcil. Per aquesta raó, el
consistori ha volgut homenatjar a les
10 empreses que han contractat a 16
dels participants en el Pla Integral
d’Ocupació per a Persones amb Discapacitat Física i Intel·lectual, que
l’Ajuntament va iniciar fa poc més

d’un any en col·laboració amb el Servef i amb el Fons Social Europeu.
En el projecte, denominat Quart Integra III, han participat 30 persones (13
dones i 17 homes), que s’han preparat
en tècniques i habilitats per a manejar-se millor en el mercat de treball. A
més, el consistori ha realitzat tres accions formatives encaminades a millorar les oportunitats de col·locació dels
participants: un curs per a l’obtenció
del carnet de manipulador d’aliments;
un altre per a aconseguir el carnet
de carretoner i un curs de reponedor.
El resultat ha sigut molt positiu, ja
que fruit dels contactes que el Centre d’Ocupació i Desenvolupament

municipal, encarregat de gestionar
el projecte, ha mantingut amb empreses del territori, s’han aconseguit
16 contractes, sis més que en el pla de
l’any passat.
Per a agrair la col·laboració de les
entitats que han apostat per les persones amb discapacitat, l’Ajuntament
va organitzar un acte d’homenatge, en
el qual van ser guardonades Uhman
Servicios Auxiliares SL, Conta-Labor
SL, Martínez Loriente SA, Grans i
Xiquets, Suvima SA, Cafesalud SL,
Eulen SA, Fundosa Lavanderías Industriales SA, Centro Especial de
Empleo Patkey SL, i Ralo Limpiezas
y Servicios SL.
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Nova Casa de la Dona, nous serveis
La seu recentment inaugurada té ja en marxa una biblioteca
a disposició de la ciutadania
La nova seu de la Casa de la Dona
de Quart de Poblet funciona ja a ple
rendiment després de la seua obertura oficial el passat mes de març coincidint amb el desé aniversari d’este
servei, que des del seu inici ha sigut
pioner i innovador, i amb la celebració
del Dia Internacional de les Dones.
Les noves instal·lacions han suposat
l’arribada de noves prestacions per a
les usuàries i els usuaris de la Casa,
com el de biblioteca, que opera a manera d’agència de lectura i que a poc
a poc s’ampliarà.
Així mateix, des de la Casa de la
Dona s’està impulsant el Banc del
Temps, un espai de bescanvis entre
dones que s’alien per a ajudar-se: “els
dijous a la vesprada cuides dels meus
fills i els divendres, jo cuidaré dels
teus”, “t’arregle els baixos de dos pantalons a canvi que em prepares un dia
el menjar”, “et passe en net un relat i
tu m’acompanyes a una cita mèdica
delicada”. Les possibilitats són infinites i es tracta d’un projecte que
genera molta il·lusió entre les seues
promotores i entre totes les persones

implicades en la gestió municipal, per
aquesta raó s’està estudiant estendre’l
a tot el poble.
La Casa de la Dona va celebrar els
seus deu anys de vida amb un emotiu
acte, en el qual una pel·lícula va servir per a recuperar el més significatiu
de la seua història. En el vídeo, el
paper protagonista és per a les representants de les associacions de dones,
molt implicades en el Consell de les
Dones i en la Comissió Ciutadana
contra la Violència de Gènere, i per
a les pròpies usuàries de la Casa, qui
coincidixen en el missatge: “Ací hem
aprés a estimar-nos més”.

de l’Institut d’Estudis de la Dona
de la Universitat de València, amb
el qual Quart de Poblet manté una
estreta col·laboració, i de la Policia
Local i el Cos Nacional de Policia,
molt implicats en la lluita contra la
violència de gènere.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, primera regidora de Dona de la comarca i
possiblement de les primeres del país,
va voler destacar l’excepcional tasca
desenvolupada per Mercedes Zuriaga,
regidora d’Igualtat d’Oportunitats en
eixe moment (la relleva en el càrrec
Cristina Mora, recentment nomenada), i per les associacions de dones,
“que són un exemple de responsabilitat i compromís ciutadà”.
En l’acte no van faltar representants

Pla d’Igualtat d’Empresa pioner
Quart de Poblet continua sent pioner i de referència
en l’aposta per la igualtat d’oportunitats entre dones
i homes, a l’aprovar l’Ajuntament un pla d’igualtat
d’empresa que no té cap altre municipi de les seues
característiques, a pesar que la Llei d’Igualtat el
contempla com obligatori per a entitats de més de
250 empleats i voluntari per a la resta. De fet, a la
Comunitat Valenciana només l’han posat en marxa
ciutats com València i Alacant. Amb esta iniciativa,
el consistori perseguix convertir-se “en un model
i exemple que s’ha de seguir per a la resta d’em-

preses locals”, segons s’assegura en el document
referendat pel ple.
Ja en l’any 2006, l’Ajuntament va posar en marxa
un paquet de mesures amb la igualtat com a meta:
la introducció de temaris de gènere en totes les
ofertes públiques d’ocupació, la formació en igualtat
a través de cursos i tallers per a tota la plantilla,
la utilització de llenguatge no sexista, l’elaboració
d’un diagnòstic sobre la situació en la institució en
este àmbit, o la creació de llocs de treball temporals

exempts de risc per a empleades municipals embarassades, principalment en departaments com els
de Policia Local i Serveis. Ara, este pla consolida i
amplia el ja aconseguit.
Està estructurat en quatre eixos : “conciliació de la
vida laboral i personal, i millora del clima laboral en
l’empresa”, “accés a l’ocupació, a la promoció i als
òrgans de representació en igualtat”, “salut laboral“
i “formación i sensibilització en igualtat”.

Notícies

El Pavelló La Constitució amplia
l’oferta esportiva municipal
La nova instal·lació alberga als escolars durant el matí i està
oberta al públic general a les vesprades i caps de setmana
El Pavelló La Constitució ha permés
ampliar l’oferta esportiva municipal des de la seua posada en marxa
el passat mes de febrer. Esta nova
instal·lació esportiva ha suposat una
inversió superior a 800.000 euros procedents de Pla E del Govern d’Espanya i està preparat per a la pràctica
de diferents disciplines esportives
com a basquetbol, handbol, voleibol
i futbol-sala.
En la inauguració, l’alcaldessa, Carmen Martínez, acompanyada pel regidor d’Esports, Juan Medina, i el de
Planificació Urbanística, Juan Campanario, va reiterar el compromís de
l’Ajuntament amb l’esport base i va
afegir: “Que inaugurem una altra
instal·lació esportiva demostra que a
Quart de Poblet formem un bon equip,
que entre tots i totes ho estem fent bé
i anem pel bon camí en l’aposta per
l’esport com a salut i com a promotor de valors de convivència, respecte
i tolerància, sobretot, entre els més
menuts, que són el nostre present i el
nostre futur”.
Per la seua banda, la directora del col·
legi La Constitució, Cristina Sastre,
acompanyada per Cristina Blanco en

representació de l’Associació de Pares
i Mares (AMPA), va agrair de nou la
creació d’este servei, que dies abans
havien rebut simbòlicament els xiquets i les xiquetes del centre.

l’eliminació de barreres arquitectòniques garantint que les persones
amb mobilitat reduïda puguen desplaçar-se sense problemes per l’edifici
i utilitzar els serveis que oferix.

L’edifici té una superfície construïda de 1.200 metres quadrats, dels
quals 959,65 corresponen a la pista.
Està dotat de dos vestidors, d’una
sala magatzem i d’un despatx o zona
per a àrbitres i professorat. Disposa
de paviment sintètic homologat per
a la pràctica d’esport i l’equipament
de porteries i canastres estarà motoritzat i ancorat a sostre per a poder
deixar lliure la pista.
En el projecte s’ha tingut en compte

Igual que ocorre en altres centres,
esta instal·lació es destina a impartir
l’assignatura d’educació física del propi col·legi, però també obri les portes
al públic en general a les vesprades,
organitzant diferents activitats i oferint un servei de lloguer lliure durant tots els dies de la setmana (per
a reservar la pista i poder practicar
esport en grup). Per a més informació
sobre l’ús del pavelló fora de l’horari escolar cal dirigir-se a Quart per
l’Esport en el telèfon 608 07 17 56
(a partir de les 17 hores de dilluns a
divendres) o en la pàgina web www.
quart-esport.es
Uns quants clubs esportius disfrutaran a partir de la pròxima temporada del pavelló, on s’impartixen també
classes de fitness i wellness, i campionats de futbol sala. A més del lloguer
diari per hores, es poden fer reserves
anuals per a equips.
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Quart de Poblet, exemple d’ administració
electrònica accessible a Europa
El nostre municipi és presentat com a model en la primera
assemblea de la Comissió Europea de la Informació de la
Societat, a Brussel·les
Quart de Poblet va ser presentat com
a cas d’èxit d’Administració Electrònica accessible en la I Assemblea de
l’Agenda Digital Europea, que es va
celebrar al juny en la Comissió Europea de la Informació de la Societat a
Brussel·les i en la qual es van reunir
els representants de tots els països
membres.
L’Agenda Digital Europea és una iniciativa que s’ha posat en marxa des
de la Unió Europea amb l’objectiu de
dissenyar una estratègia conjunta de
polítiques i accions per a maximitzar
els beneficis de la revolució digital per
a totes les persones.
En esta primera assemblea, un dels
protagonistes va ser Quart de Poblet
amb el projecte pilot DIEGO (Digital
Inclusivament e-Government), que es
va exposar dins del taller “La cons-

Cursos de formació a membres d’Aprodis.

trucció d’una societat digital sense
barreres. L’accessibilitat web” i que
desenvolupa l’empresa valenciana IDI
Eikon. En DIEGO participen també
la Diputació de València, la Generalitat i socis d’altres cinc estats membres.
El projecte basa el seu esperit en
l’accessibilitat i el benefici per a tots
amb l’objectiu de reduir al màxim la
bretxa digital entre els ciutadans i
ciutadanes, incidint en col·lectius amb
més dificultats com els de persones
majors, persones amb discapacitat,
immigrants o dones.
A Quart de Poblet, un dels aspectes a
destacar de DIEGO és la instal·lació
de quioscos informàtics amb pantalles
tàctils i accessibles en l’Ajuntament,
el Poliesportiu Municipal, el Centre
Cultural El Casino, la Casa de Cul-

Visita a IDI Eikon d’Aprodis.

Visita dels tècnics avaluadors de la Comissió Europea.
tura, Quart Jove i el Centre de Promoció Econòmica i Ocupació. A través
d’ells, es pot consultar la pàgina web
municipal, accedir a periòdics online,
aportar queixes i suggeriments en la
bústia virtual i realitzar gestions com
cita prèvia amb els tècnics municipals, telefonada gratuïta a l’Ajuntament i sol·licitud de cita mèdica, entre
altres.
Recentment s’han ampliat els serveis
a la possibilitat de consulta del Cens
Electoral, el tauler d’anuncis, el tauler públic digital amb accés a butlletins oficials com el BOP, el BOE i el
DOGV, la instal·lació d’un cavallets
informatius en l’Oficina d’Atenció
Ciutadana o la realització d’enquestes. Tot d’una manera fàcil i accessible, a més d’enllaçar amb les distintes
aplicacions de l’Ajuntament per a no

Xifres de la formació gratuïta en tecnologies de la informació i
la comunicació des de l’Ajuntament a la ciutadania
•
•
•
•
•

PROGRAMA D’ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA 2002-2011 (FINS A MARÇ): 2.784 persones
CURSOS PERSONES MAJORS: 81 persones
CURSOS INTENSIUS ESTIU: 402 persones
CURS D’APLICACIÓ CLICPORTAL A ASSOCIACIONS: 103 persones
CURSOS MES DE JULIOL PER A XIQUETS/ES (SENSE COMPTAR 2011): 324 persones

Notícies

Presentació de DIEGO en la Casa de la Dona.

haver de duplicar la informació ni els
esforços.
L’Ajuntament, d’altra banda, està realitzant una exhaustiva campanya
de difusió de la plataforma posada
en marxa dins del programa DIEGO,
que facilita l’accés a les tecnologies
de la informació i la comunicació dels
col·lectius abans enumerats. D’esta
manera, s’han organitzat cursos específics per a persones majors, per a
les associacions de dones, per a associacions en general i per a usuaris
dels cursos gratuïts d’alfabetització
informàtica i els del Centre de Formació de Persones Adultes.

Consulta del Cens en un quiosc municipal.

Un altre aspecte a subratllar és que
Quartic (Quart Tecnologia, el nom donat a la plataforma del DIEGO) està
present en la versió Android (pastilles
electròniques, telèfons intel·ligents), i
es pot accedir a ella amb un lector de
codis QR.
Precisament el lideratge i els avanços
aconseguits per l’Ajuntament van fer
que, prèviament a la reunió de la Comissió de la Informació de la Societat,
el nostre poble acollira tots els participants en el projecte i als avaluadors
de la Comissió Europea encarregats
de supervisar la seua implantació
en els diferents llocs en què està en

Cursos per a persones majors.

marxa. Quart de Poblet va obtindre
l’aprovació europea.
Per la seua banda, l’alcaldessa, Carmen Martínez, va referendar davant
de la Comissió Europea el compromís
del consistori amb la implantació de
DIEGO, i va recordar que Quart de
Poblet porta ja anys treballant en la
infoaccessibilitat amb programes municipals com els cursos d’alfabetització informàtica gratuïts per a tota la
població, pels que han passat ja quasi
3.000 persones, o la posada en marxa
d’una aula informàtica amb equips
totalment adaptats en el Centre de
Convivència de Persones Majors.

Primer año de la Oficina de Atención Ciudadana: 58.479 usuarios
Una de las iniciativas de modernización administrativa puesta en marcha en esta legislatura es la
Oficina de Atención Ciudadana (OAC), que el pasado
mes de enero cumplió su primer año de funcionamiento con un balance que no deja lugar a la duda:
58.479 atenciones presenciales, lo que supone una
media de 235 personas al día que han solicitado
este servicio.

En cuanto a trámites en mesa,  se realizaron 92 al
día, con aproximadamente 6 minutos de tiempo de
espera y 10 minutos y medio de tiempo de atención
media. En concreto, el 78% de los usuarios y las
usuarias esperó menos de diez minutos y únicamente sólo un 2,6% sobrepasó los 30 minutos en
momentos muy puntuales.
A estas atenciones, hay que sumar las realizadas a
través del canal telefónico, que son miles, y a través
del canal telemático, de la Oficina Virtual, que registró 308, además de en torno a 800 llegadas a través  
de los correos electrónicos ciutada@quartdepoblet.
org e Info@quartdepoblet.org
La OAC garantiza cercanía, accesibilidad, sencillez
con un lenguaje directo y sin tecnicismos, rapidez,
fiabilidad, privacidad, profesionalidad y carácter de
servicio público orientado, por tanto, a ayudar a los
ciudadanos y a las ciudadanas eliminando gestiones
innecesarias.

El horario de la oficina es: lunes y miércoles, de 9 a
18 horas; martes, jueves y viernes, de 9 a 14 horas,
y sábados de 10 a 13 horas.
Entre los servicios que ofrece encontramos la
orientación e información a la ciudadanía de los
servicios y actividades municipales, el padrón de
habitantes, registro de entrada, compulsa y cotejo
de documentos a presentar ante el Ayuntamiento,
publicación en el tablón de anuncios de la institución
y bandos, gestión de la oficina virtual, entidad de
registro colaboradora de la Fábrica Nacional de la
Moneda y Timbre y Punto de Registro de Usuario
de la Autoridad de Certificación de la Comunidad
Valenciana para solicitar certificados digitales,
recogida de peticiones, consultas, sugerencias o
quejas, domiciliación bancaria y consulta de tributos
municipales, información sobre procesos selectivos
y empleo público municipal, información y entrega de
la Tarjeta Ciudadana de Quart de Poblet, y coordinación y gestión del Registro de salida y del reparto
de notificaciones y comunicaciones.

Quart segur

El número de accidentes en Quart
se ha reducido un 50% desde 2005
El consistorio diseña un plan innovador
para aumentar la seguridad vial
El número de accidentes de tráfico
registrados en Quart de Poblet ha
disminuido un 50% desde 2005, pero
el Ayuntamiento quiere conseguir reducirlos a la mínima expresión, de
ahí que haya aprobado un Plan de
Seguridad Vial Urbana para 2011,
que plantea iniciativas innovadoras
como la implantación del Camino Escolar seguro y la firma de convenios
con la Universidad para que el alumnado reciba formación en materia de
Seguridad Vial impartida por la Policía Local y esto les permita sumar
2 créditos.
El plan parte de un exhaustivo diagnóstico de la situación del municipio,
que identifica los problemas relacionados con la accidentalidad y las causas que la producen y determina los
ámbitos que necesitan una actuación
más reforzada.
Este estudio ha permitido determinar que el número de accidentes ha
pasado de 300 en 2005 a 200 en 2010.
No obstante, el índice de gravedad
de los accidentes se sitúa en 0,39%.
Atendiendo a los datos del año pasado, hubo heridos sólo en 71 de los 200
siniestros: 66 fueron leves y 5 graves.
Para reducir todavía más estas cifras,
el plan propone varios objetivos. El
primero, implantar el Camino Escolar. En este sentido, ya se está colocando señalización específica de zona
escolar con material reflectante en
todos los colegios y moderadores de
velocidad, además de abrir procesos
participativos que ayuden al ayuntamiento a conocer de primera mano,
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a través de alumnos, padres y profesores, las deficiencias que puedan
existir en los itinerarios y propuestas
de mejora.
También se va a intensificar el programa de Educación Vial que la Policía Local imparte en todos los centros
escolares, ampliándolo a alumnos y
alumnas de hasta 18 años.
La formación se complementa con programas de los Servicios de Bomberos
y de SAMUR. La Policía Local, de
hecho, no sólo aborda la educación
vial sino que también forma a escolares en otras materias como prevención
de incendios, convivencia escolar, o
consumo de drogas y alcohol.
Respecto a las personas mayores, a lo
largo del año se visitan, por lo menos
una vez, todos los Centros de Personas Mayores, impartiendo clases y
distribuyendo la Guía de Prevención
para nuestros Mayores en la Calle.

Ahora, el plan contempla formar a
los médicos de los ambulatorios en
temas de Seguridad Vial, dado que
una parte relevante de sus pacientes
esta formada por personas mayores de
edad (grupo de riesgo significativo).
En este sentido, se quiere elaborar un
tríptico específico para que el médico
se lo entregue a los pacientes, ya que
la inseguridad vial es un problema de
índole sanitaria.

Quart segur

El Plan Municipal de Emergencias
recibe la felicitación de la Generalitat
El documento fija la coordinación y movilización de recursos
en caso de emergencia, dónde concentrarse en una
evacuación o de qué puntos de albergue disponemos
La apuesta por un Quart de Poblet seguro se ha materializado también con
la aprobación de un renovado Plan
Municipal de Emergencias, que persigue “obtener la máxima protección
para las personas, el medio ambiente
y los bienes, que puedan resultar afectados en cualquier situación de emergencia, estableciendo para ello una
estructura de organización jerárquica
y funcional de los medios y recursos,
tanto públicos como privados en el
municipio, que permita hacer frente
a situaciones de riesgo o emergencia
grave”.
El Ayuntamiento ha recibido la felicitación de la Dirección General de
Prevención, Extinción de Incendios y
Emergencias por la “eficaz labor desarrollada” con la elaboración de este
documento, que está pendiente de recibir la homologación de la Comisión
de Protección Civil de la Comunitat

Valenciana para entrar en funcionamiento porque el objetivo es que no se
quede en papel mojado, iniciando con
celeridad las actividades de formación
y de información, o la realización de
simulacros con la participación de la
ciudadanía, entre otras iniciativas.
Entre los múltiples aspectos que aborda el plan, destaca, por ejemplo, la
fijación de los puntos de concentración, en caso de que sea necesaria un
evacuación (ver cuadro) o los lugares
que serían habilitados como albergue:
el Complejo Pabellón Cubierto-Piscinas Climatizadas, el Campo de Fútbol
Municipal, el colegio Villar Palasí, el
colegio La Constitución y su Pabellón
Cubierto, y el colegio Ramón Laporta
y su Pabellón Cubierto.
Asimismo, determina que en caso
de ser necesaria la intervención de
medios aéreos, el aterrizaje se puede
realizar en el aparcamiento público,
sito en las confluencias de las calles
Conde de Rodezno, La Ermita y La
Música, y en el interior del Campo de
Fútbol Municipal.
El plan incluye una relación de todos
los medios y recursos, humanos y materiales, de emergencias, sanitarios,
policiales, de coordinación, tanto del
municipio como de ámbito autonómico, a los que se puede movilizar en
caso de una situación de riesgo.
Aunque el deseo es no tener que activarlo, conocerlo es imprescindible
para saber actuar de forma adecuada
cuando las cosas se ponen feas.

PUNTOS DE CONCENTRACIÓN
DE LA POBLACIÓN EN CASO DE
EVACUACIÓN:
CASCO URBANO.

Punto A: Zona Oeste de la localidad: Parking público, sito en las
confluencias de las calles Conde de
Rodezno, La Ermita y La Música.
Punto B: Zona Este: Parking público, sito en la confluencia de la calle
Santa Cecilia y Av. Ramón y Cajal.

BARRIO DEL CRISTO-PORTA.

Calle Juan Ramón Jiménez (calle
que une el vial de servicios de la
A-3 con Aldaia), a la altura de la
puerta principal del Mercado Municipal.

BARRIO DE SAN JERÓNIMO.

Confluencia de las calles Cuenca
con Camino Viejo de Cheste (parada del autobús).

BARRIO DE SAN JOSÉ.

Vial de servicios A-3 a la altura de
la calle General Francisco Cerdá.

PARA CUALQUIER OTRO LUGAR.

Dado que el término municipal se
encuentra vertebrado por la A-3, y
ésta es una inmejorable vía de comunicación, el punto de concentración se sitúa en el vial de servicios
de la A-3, en las inmediaciones de
la zona afectada (a una distancia
de seguridad prudencial).
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Notícies

El col·legi Sant Onofre custodia la bandera
de la Missió Antàrtica de l’Exèrcit de Terra
Els escolars han seguit de prop
l’expedició investigadora i van
mantindre inclús una videoconferència
amb l’equip que la integrava

E

l Col·legi Sant Onofre de
Quart de Poblet va viure un
dels moments més especials
dels seus 25 anys de vida,
sense cap dubte, quan el Comandant José Manuel Lupiani, cap
de la Campanya Antàrtica 2010/2011
de l’Exèrcit de Terra, va entregar al
director del centre, José Luis Esqueira, la bandera d’Espanya que durant
quasi quatre mesos va ondejar en la
base Gabriel de Castella, ubicada a
l’Illa Decepció (arxipèleg de les illes
Shetland del Sud).
El Sant Onofre va ser un dels 25 col·
legis espanyols que tingueren l’oportunitat de seguir de prop el treball
d’investigació dels militars i dels científics espanyols a l’Antàrtida, amb
els quals inclús van mantindre una
videoconferència. A més, van poder
batejar un pingüí, que han conegut a

Les autoritats amb la bandera.
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través d’una foto, amb el nom d’“Onofrito”. El lliurament de la bandera ha
suposat un reconeixement al treball
dels escolars i també al centre perquè
celebra el seu 25 aniversari.
L’Alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, no va faltar a la cita
i es va mostrar “molt orgullosa d’este
fantàstic centre i dels seus fantàstics
alumnes”, així mateix va felicitar a
tota la comunitat educativa, i als pares i mares, per la seua implicació
en esta iniciativa, “que integra valors
que es practiquen en este poble, com la
solidaritat, l’esforç, el treball en equip,
el respecte al medi ambient o l’emoció”.
A l’acte van assistir el General Eduardo Acuña Quirós, Comandant Militar
de València i Castelló i el director general d’Ordenació i Centres Docents,
Rafael Carbonell, entre altres autori-

Lupiani entrega la bandera al director del centre.
tats militars i educatives.
El Comandant Lupiani, acompanyat
pel Brigada Ramón Chiva, també
membre de l’expedició, es va dirigir
amb afecte als xiquets i xiquetes, i els
va demanar que custodien la bandera
“com el tresor més gran que se li pot
entregar a un espanyol”. Així mateix,
José Luis Esqueira va incidir que “és
un privilegi rebre esta bandera i haver
conegut a un equip d’investigadors militars i civils d’una qualitat humana
excepcional”.

Notícies

Els custodis de la bandera:

6é d’Educació Primària. Línia en valencià.

6é d’Educació Primària. Línia en castellà.

5é d’Educació Primària. Línea en valencià.

5é d’Educació Primària. Línia en castellà.

4t d’Educació Primària. Línia en castellà.

4t d’Educació Primària. Línia en valencià.               

3r d’Educació Primària. Línia en valencià.

3r d’Educació Primària. Línia en castellà.
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Notícies

UNICEF i Ajuntament celebren que
Quart de Poblet és Ciutat Amiga de la Infància
Els xiquets protagonitzen la festa
pel lliurament del guardó al municipi
Qui accedix a Quart de Poblet no té
ja dubtes que ací els xiquets i les xiquetes són ben rebuts i acollits. Des
d’abril, tres plaques en els principals
accessos acrediten que UNICEF ens
considera Ciutat Amiga de la Infància
per les seues polítiques orientades que
els més menuts participen activament
en la construcció del municipi.
El guardó va ser arreplegar al novembre de l’any passat per l’alcaldessa, Carmen Martínez, i dos membres
del Consell Municipal de la Infància (CIM). A més de comprometre’s
a continuar apostant pels xiquets i
les xiquetes, l’Ajuntament assumia el
compromís de col·locar les esmentades
plaques com a reforç d’eixa voluntat
i de celebrar amb UNICEF el premi
en el municipi. El moment va arribar
el 9 d’abril i no va faltar la delegada
d’UNICEF en la Comunitat Valenciana, Nidita Guerrero, qui junt amb
l’alcaldessa va oferir el premi a tots
els xiquets i xiquetes.
foto 2
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En l’escenari, el protagonisme va ser
per als membres del Consell Municipal de la Infància, per a tots els qui
hi han passat des de 2006, fent aportacions per a millorar Quart de Poblet
amb les seues propostes i també amb
les seues crítiques.

foto 1

UNICEF i Ajuntament van firmar
també el conveni que els vincula per
a continuar treballant pels drets de
la infància i perquè els xiquets i les
xiquetes, que són present, tinguen un
bon futur.
Fruit d’eixa relació, pocs dies després
de la celebració del premi, el futbolista
del València i de la Selecció espanyola, Juan Mata, ens va visitar per a
entregar als col·legis Ramón Laporta
i Villar Palasí els diplomes que reconeixen la seua participació en el programa d’educació per al desenvolupament Enreda’t d’UNICEF Espanya,
en concret, en la campanya
“Gotes per a Níger”, que consistix en

f1-C. Martínez i N. Guerrero amb membres del CIM.
f2-Juan Mata amb els escolars
l’organització de carreres de l’aigua
amb les quals es pretén sensibilitzar
respecte al dret a la salut de la infància, arreplegat en la Convenció sobre
els Drets del Xiquet.
L’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, va agrair novament a
UNICEF el treball que des de fa anys
desenvolupa en el municipi i va felicitar els xiquets i xiquetes que s’han
sumat a “Gotes per a Níger “. “Hem
d’aconseguir que arriben a Níger
moltes gotes des de Quart de Poblet,
ara i tots els dies. Que no moren més
xiquets i xiquetes per falta d’aigua.
Hem d’aconseguir que hi haja un llaç
i un riu de compromís i d’ajuda entre
vosaltres i els xiquets i les xiquetes nigerians. I els majors us hem d’escoltar
i us hem d’ajudar a aconseguir-ho.
Exigiu-nos-ho”, va afirmar.

Breus

L’Ajuntament instal·la un parc
saludable en el jardí del Centre de
Persones Majors
L’Ajuntament de Quart de Poblet ha
ampliat la xarxa de parcs saludables
del municipi amb la instal·lació d’un
en el jardí del Centre de Convivència
de Persones Majors “Sant Onofre”. La
presentació d’este nou servei va comptar amb un curs d’iniciació a la petanca per a les persones que assistiren.
La regidora de l’àrea, Mª Cruz Abellán, ha destacat que estos parcs
adaptats a persones majors perseguixen “facilitar que facen exercici a l’aire
lliure augmentant la seua qualitat de
vida i prevenint o, almenys, retardant
l’aparició de patologies que afecten
l’autonomia i el benestar. A més, com
estan ubicats en espais públics els ajuden a relacionar-se no sols amb persones majors sinó també amb xiquets

i joves, que poden fer ús també d’estos
aparells. De fet, es poden utilitzar en
família”.
Els jocs saludables estan dissenyats
per a reforçar la musculatura, enfortir les extremitats, millorar la flexibilitat de les articulacions, tonificar
el nostre cor i el sistema circulatori,
amb la qual cosa, ajuden a posar límit
a malalties com les cardiovasculars,
artritis, colesterol i atròfia muscular,
entre altres, que apareixen conforme
avança l’edat.
L’Ajuntament va posar en marxa també zones d’exercicis saludables en el
Parc Poliesportiu Municipal i en el
Parc Sant Onofre, que han tingut una
excel·lent acollida.

Cuestación contra
el cáncer 2011
La Junta Local contra el Cáncer
de Quart de Poblet, que preside Mª
Carmen García, celebró en mayo
la tradicional cuestación contra el
cáncer. A lo largo del municipio se
instalaron seis mesas petitorias en
las que la Junta contó nuevamente con el apoyo de entidades que
habitualmente colaboran con ella,
como Amas de Casa y Consumidores Tyrius, presidida por Mª José
Gimeno; la Asociación de Bolilleras, representada por su presidenta, Asunción Alés; la Agrupación
Musical L’Amistat con Mª Luz Muñoz; el Centro Cultural Andaluz,
a través de su presidenta, Nieves
Saíz, o la falla Poeta Llorente (el
resto de comisiones falleras, que
participan tradicionalmente, no
pudieron hacerlo al convocarse
esta vez en día laborable). Por
otra parte, una Unidad Móvil de
la Junta Asociada Provincial de
Valencia de la Asociación Española contra el Cáncer se desplazó
hasta el mercado ambulante de
Quart dentro de una campaña de
prevención del cáncer de piel. Les
acompañaron Mª Carmen García
y Amas de Casa Tyrius.

Breus

La Policía Local
salva vidas
Los y las agentes del Cuerpo de la
Policía Local de Quart de Poblet
han realizado varias actuaciones,
en las que su intervención ha sido
decisiva para salvar vidas, como
ocurrió en el caso de la anciana
cuyo domicilio se incendió en la
madrugada del pasado 21 de mayo.
Una vecina de la víctima alertó
a los agentes que acudieron a la
vivienda y que no dudaron en tirar
la puerta abajo y entrar en el inmueble, con riesgo para su vida, al
escuchar los gritos desesperados
de la víctima. Uno de los policías
consiguió dar con la anciana, a la
que rescató de entre las llamas y
el denso humo con síntomas de asfixia y desorientación, lo que hizo
necesario practicarle técnicas de
primeros auxilios y trasladarla en
el propio vehículo policial al Hospital de Manises, donde quedó ingresada con pronóstico reservado.
Días después, otros dos policías de
patrulla rescataron a un anciano,
que estaba postrado en la cama,
tras detectar mientras patrullaban por la calle que salía humo
por la ventana de la vivienda de
la víctima. La rápida actuación de
los agentes hizo que la inhalación
de humo no fuera letal para este
hombre enfermo de alzheimer.
Por último, la Policía Local salvó
la vida de una anciana, que se golpeó contra el ventanal del balcón
de su vivienda y quedó tendida en
el suelo sin poder moverse y con
peligro de que el cristal cayera
sobre ella, provocándole graves
lesiones. Los agentes, ante la extrema urgencia del caso, abrieron
por sus propios medios la puerta
del domicilio y consiguieron sacar
a la anciana de entre los cristales,
practicándole técnicas de primeros auxilios hasta la llegada de los
servicios sanitarios.

El Ayuntamiento renueva la
asistencia jurídica gratuita a
personas dependientes
El Ayuntamiento y el Comité de Entidades de Representantes de Personas
con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV) han renovado
el convenio que regula la prestación
del servicio de asesoramiento y asistencia jurídica gratuita para vecinos
y vecinas que han solicitado las prestaciones contempladas en la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación
de Dependencia. Desde 2009, abogados de Carrau Corporación atienden
tres horas a la semana, previa cita, en
las dependencias del Centro Municipal de Servicios Sociales (calle Vinatea, 3. Teléfono 96.154.80.08). Al acto
de la firma asistieron la alcaldesa,
Carmen Martínez, el presidente del
CERMI-CV, Joan Lluís Planells y la
concejala Julia Carrión.
Según la memoria de 2010, durante
todo el año los letrados abrieron 157
expedientes y realizaron 226 asistencias. En el 31,8% de los casos, la
consulta se debió a la paralización
de los trámites porque la Conselleria
no ha resuelto los recursos de alzada
presentados por los afectados y sus

familias bien por desacuerdos con el
grado y nivel de dependencia reconocidos bien por la falta de aplicación
de efectos retroactivos o de respuesta
en las peticiones de responsabilidad
patrimonial de la administración. En
estos supuestos, se han interpuesto
recursos de queja. El informe recoge también que “siguen existiendo
un gran número de expedientes paralizados, con la propuesta de Plan
Individual de Atención aceptada, y
a la espera durante meses de la correspondiente resolución administrativa”.
En el 10,I% de los expedientes, el solicitante ha fallecido sin ver concluida
la tramitación administrativa y, por
tanto, sin disfrutar la prestación o
el servicio reconocido, por lo que sus
familias han planteado reclamaciones
de responsabilidad de la administración. A fecha de hoy, continúan sin ser
resueltas en su gran mayoría.
El 23,56 de las personas atendidas no
estaban de acuerdo con el grado y el
nivel reconocido y el 10,14% exige la
aplicación de efectos retroactivos en
la percepción de la ayuda.

Firma del convenio
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Breus

Quart Jove ajuda als i les
joves a triar el seu futur

E

l Centre de Recursos per a
la Joventut de l’Ajuntament
de Quart de Poblet, Quart
Jove, ha consolidat l’Oficina d’Emancipació, un servei
amb què, com van destacar l’alcaldessa, Carmen Martínez, i el regidor de
Joventut, Juan Medina, es perseguix
acompanyar als i les joves del municipi “en el procés de triar el seu futur,
de dissenyar la seua opció de vida,
trobar un treball i desenvolupar-se
personalment”.
“Internet, les tecnologies de la informació i la comunicació, han transformat la manera d’aconseguir informació. Google contesta més ràpid,
més actualitzat, més prop, fa més fàcil
trobar respostes. Els Centres d’Informació Juvenil no poden continuar,
per tant, com fa pocs anys, la informació funciona d’una altra forma i
la presència en Internet és clau per
a connectar amb molts joves i donar

resposta així a les seues inquietuds,
moltes relacionades amb com orientar
la seua vida i com trobar una eixida
en estos moments especialment complicats, a través de xarxes socials, de
la web. Així és com ha aparegut Quart
Jove 2.0. amb noves prestacions, que
han fet que ja no estiguem en un CIJ
sinó en una Oficina d’Emancipació”,
van explicar.
Esta Oficina consta de serveis gratuits que ja estan consolidats com el
d’assessorament laboral (SOL), el de
mobilitat europea “Europa Jove” i el
de promoció de l’associacionisme i el
voluntariat, que estan desenvolupant
una tasca importantíssima en els instituts i per a la població jove en general, orientant i formant per a disposar
de ferramentes que ajuden a trobar un
lloc de treball, a fer realitat projectes
i somnis, a tindre més oportunitats
tant a Espanya com a la resta d’Europa. Ens oferixen nombrosos tallers
i activitats com les relacionades amb
què estudis triar, les opciones per als
qui no han finalitzat l’ESO, creació
d’un blog, vídeo-currículum, currículum creatiu, Europass,… a més d’afavorir els intercanvis, les subvencions
per a associacions i el voluntariat.
De fet, durant el mes de juny el Servei Europa Jove ha atés personalitzadament a més de 100 usuaris i usuàries, que buscaven treballar a Europa,
viatjar o centrar-se en algun projecte
de voluntariat. Des de la posada en
marxa del servei més de 1.000 persones l’han utilitzat.

Inauguració de l’Oficina d’Emancipació.
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Tota la información es pot trobar a www.
quartjove.es o en Quart Jove Facebook.

Un jove de Quart,
seleccionat per
Europa per a explicar
les polítiques de
joventut municipals
Les polítiques de joventut desenvolupades per l’Ajuntament de
Quart de Poblet són un referent a
Espanya però, a més, estan traspassant fronteres. El treball des de
Quart Jove, les Casas de Joventut
i el Servei Europa Jove ha donat
fruits i ha despertat l’interés de
la Comissió Europea, que recentment va triar un jove de Quart de
Poblet, Gilberto Martínez, per a
donar a conéixer les polítiques de
l’Àrea de Joventut, dirigida per
Juan Medina, en un Seminari sobre Participació Juvenil celebrat a
Sèrbia. Així mateix, va tindre ocasió de visitar la delegació de la UE
a Sèrbia, on va rebre informació
de com es gestionen els projectes
juvenils. Gilberto, que forma part
de l’Associació Opendoors, va participar també junt amb altres tres
joves quarters en un Seminari sobre Voluntariat a Iasi (Romania),
on es van posar en comú projectes
de voluntariat de Quart Romania,
República Txeca, Itàlia i Bulgària.
D’altra banda, l’Agencia Nacional
del Programa Joventut en Acció de
la Comissió Europea ha aprovat
un projecte de la Casa de Joventut
L’Amagall per al Grup de Còmic,
per un import de 5.600 Euros.
Europa Jove ha prestat assessorament per a l’aprovació d’esta iniciativa juvenil, una idea innovadora
i de qualitat.

Gilberto Martínez (dreta) en la delegació de la UE.

Breus

Marisa Valera, de La Constitució,
destaca en el Premi Sambori

E

l CEIP “La Constitució” va
destacar de nou en el Premi
Sambori de redacció en valencià al comptar amb una
finalista: l’alumna de 6é PIL, Marisa
Valera Abietar, que va obtindre una
Menció Honorífica d’entre 10.727 treballs presentats amb la seua redacció
“Alerta en l’Albufera”. Un altre dels
companys de classe de Marisa, Julià González Mínguez també va ser
elegit per a optar al premi amb “Els
planetes desconeguts”.
La Constitució i els xiquets i xiquetes
de 2 i 3 anys de l’escola municipal Ninos van participar conjuntament en
la Volta a Peu d’Escoles en Valencià.
El centre va recórrer els carrers del
seu barri per arribar fins la plaça Alcalde Ramón Segarra, on està ubica-

da l’escola municipal Ninos i on les famílies i l’alumnat dels dos centres van
unir-se amb una finalitat comú: valorar la nostra llengua i compartir-la
per expressar-nos i comunicar-nos.
La cercavila es va completar amb un

Visita escolar al
mercat municipal

Activitats del CIPFP Faitanar de Quart

Ensenyar als més xicotets a consumir de forma
responsable i a menjar sa. Amb este objectiu, la
regidoria de Consum de l’Ajuntament de Quart
de Poblet, que dirigix Mª Cruz Abellán, ha posat
en marxa una nova campanya de les visites al
mercat municipal, dirigida als xiquets i xiquetes
de 5 anys matriculats en els col·legis del municipi i desenvolupada per l’Associació Impuls.
Enguany, en el taller han participat un total de
213 xiquets i xiquetes del municipi.

La regidora amb els xiquets i xiquetes durant el taller.
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recorregut que realitzaren ambdues
escoles cap al CEIP “La Constitució”.
L’AMPA va convidar a tots els assistents a un gran esmorzar que va ajudar a recuperar forces després de les
activitats realitzades durant el matí.

Marisa (amb samarreta de H. Kitty), junt als seus companys i la tutora, Rosa.

El Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) “Faitanar”
de Quart de Poblet ha tingut un últim semestre lectiu replet d’activitats, com la participació de l’alumnat
d’Animació Sociocultural en activitats de l’Associació de Malalties Infantils Reumàtiques en l’Hospital La
Fe o de la Federació d’Associacions
de Malalties Rares de la Comunitat
Valenciana, i la celebració de les II
Jornades Formatives, que es van
centrar a complementar i ampliar la
formació professional de l’alumnat;

crear un espai de relació entre la comunitat educativa i els professionals
participants; incentivar l’esperit crític
i despertar l’interés cap a nous àmbits
de la formació professional, i fomentar
iniciatives que faciliten l’autoocupació
i el caràcter emprenedor.
El CIPFP Faitanar va rebre també la
visita d’un grup de professors procedents de Turquia, subjectes a un projecte de Mobilitat Leonardo da Vinci, i
que impartixen els cicles de Mecànica
i Enginyeria.

Notícies
Breus

La Unió, XX anys fent música
La Societat Artístico Musical “La
Unió” de Quart de Poblet està immersa en la celebració del seu XX aniversari, que va arrancar el passat 6 de
març amb un excepcional concert, en
el qual es van interpretar les obres
“Vilamarxant” (de B. Adam Ferrero),
“Trombone Concert de Philip Spark”
(magistralment interpretat com a
trombó solista per Jacques Mauger),
“El Comte de Montecristo” (d’Otto M.
Schwarz) i “Tirant lo Blanch” (de Ramón Pastor). Però, sens dubte, la gran
sorpresa de la nit va ser l’estrena del
pasdoble XX Anys de La Unió, compost per Manuel Morcillo, que també
és autor de la lletra junt a Vicente
Caro. El van interpretar Roberto Benítez i Francisco Miguel Hornos. La
vetlada va servir per a repassar la
història de l’entitat, per al record i per
als homenatges i agraïments per part
d’un emocionat José Aurelio Morcillo
García, actual president.
Va ser l’inici d’un grapat d’activitats,
entre les quals podem citar el concert
en el Palau de la Música, el concert
de Strombor Brass Quintet, el taller

de percussió africana “La Unió per
la Interculturalitat” i una iniciativa
pionera i molt lloable: els tallers musicals per a persones amb discapacitat
intel·lectual, desenvolupats amb la
col·laboració del Centre Ocupacional
de Quart de Poblet. Impartits per músics i músiques de La Unió, han sigut
un èxit i des de la banda tenen previst
incorporar-los al seu calendari oficial.
En estos moments, l’entitat està immersa en l’escola i en els cursos d’estiu, mentres es prepara tot per a l’inici
del pròxim curs i per a continuar amb
la celebració de les seues dos dècades
d’història.
La Societat Artístic Musical “La
Unió” es va constituir el 25 de febrer
de 1991 per un reduït nombre de músics, familiars i amics. Immediatament van crear la Banda Simfònica
i al juny, es va interpretar el concert
de presentació al poble. Actualment
compta amb 561 socis i sòcies; una
Banda Simfònica amb 110 músics i
músiques federats; una Banda Juvenil amb 70 educands, i una Escola de
Música amb 185 alumnes.

L’Escola Municipal
de Teatre obri la
inscripció
L’Escola Municipal de Teatre
(EMT) de Quart de Poblet té obert
el termini d’inscripció en els tallers que impartix en el teatre del
Centre Cultural El Casino, en
horaris de vesprada i nit, per a
diferents grups d’edat (infantil,
de 5 a 8 anys i de 9 a 12 anys; juvenil, de 13 a 15 anys i de 16 a 18
anys; adults, a partir de 18 anys;
persones majors, a partir de 60
anys, i persones amb discapacitat,
a partir de 5 anys).
L’Escola és un servei creat per
l’Ajuntament l’any 1985 amb el
propòsit no sols d’acostar el teatre a la ciutadania com a activitat lúdica i creativa, sinó també
de promoure i fomentar l’interés i
l’afició per esta disciplina artística, possibilitant la generació d’un
públic estable i de qualitat.
A més dels tallers de formació
teatral, l’EMT té com a objectius
la mostra d’espectacles realitzats
pels propis alumnes, i la posada en
marxa d’iniciatives per a desenvolupar l’activitat teatral (trobades,
xarrades, projeccions…).
Les persones interessades a inscriure’s o a rebre més informació
poden dirigir-se a la professora de
l’Escola, María Colomer, en l’adreça electrònica mariacolomer@ono.
com, o a la Casa de Cultura (telèfon 96 154 75 97. Correu electrònic
cultura@quartdepoblet.org). La
fitxa d’inscripció, que s’ha d’entregar en la recepció de la Casa
de Cultura, figura en el document
adjunt a esta notícia.
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Amador Griñó rep homenatge
dins i fora de Quart de Poblet

La Penya Ciclista
estrena seu en el cor
de Quart

El nostre Cronista Oficial de la Vila,
Amador Griñó Guzmán, ha rebut dos
merescudes mostres de l’afecte i del
reconeixement que li professen els qui
tenen l’honor de conéixer-lo.
En l’acte inaugural de la XXVIII Assemblea de l’Associació de Cronistes
Oficials del Regne de València, l’entitat homenatjà a varies institucions
culturals de la Comunitat Valenciana
i, també, a dos cronistes valencians;
un d’ells, Amador Griñó, qui va rebre
emocionat el merescut guardó que reconeix públicament els mèrits aconseguits per la tasca desenvolupada
durant 38 anys. El 2 de novembre
de 1972, el Ple de la Corporaciò Municipal de Quart de Poblet, aleshores presidida per l’Alcalde Francisco
Hueso Ferrandis, prengué l’acord del
seu nomenament; tasca que ha estat
desenvolupada fins ara de manera
totalment altruista.
Presentà a l’homenatjat, el President
de l’Associació, Francesc de Paula
Momblanch García, qui destacà el
treball que, sense sorolls, Amador ha
dut a cap des de la Junta de Govern,
primer com a Vicesecretari i després,
quan fou Secretari General.
Recordava Montblanch, l’ajut i col·

La Penya Ciclista Quart ha inaugurat seu en el cor de Quart de
Poblet; en la casa que ocupa el número 9 del carrer Sant Onofre, cedida a l’entitat de forma altruista
per Vicente Vidal i el seu fill Colau
Vidal, en un gest de generositat i
solidaritat que van lloar tant el
president de la Peña, Miguel Sáez
Mármol, com la pròpia alcaldessa,
Carmen Martínez, durant l’emotiu
acte d’inauguració.

laboració que va rebre quan ell va
accedir a la presidència i, com quan
el seu pare fou President, este proclamava pertot arreu, la gran confiança i satisfacció que sentia pel bon
funcionament de la seua Secretaria
Col·legiada, de la qual Amador formava part.
En segon lloc, l’actual Secretari General i Cronista d’Aldaia, Josep Ramón
Sanchis Alfonso, va glosar la llarga
trajectòria cultural i humana d’Amador remarcant el seu treball colze a
colze amb la resta dels companys de
la Junta de Govern.
D’altra banda, Amador va rebre també un càlid i emotiu homenatge per
part d’Amics de Quart-Gent d’Ací en
el sopar anual del grup, coordinat per
Paco Sanz i integrat per amics que
han nascut i han crescut a Quart de
Poblet, que amen el seu poble i que
almenys una vegada a l’any, des de fa
tretze, es reunixen per a compartir
records, plans i una bona estona en
harmonia. Amador va agrair, “de tot
cor i amb sincera estima” el reconeixement amb un “Acròstic Numeral”,
que conclou així: “Ofreced lo que sois y
estáis cumplid…..2. Sed libres, unidos
y apiñad…..2”.

En la seua intervenció, Miguel
Sáez va fer un recorregut per les
distintes seus que la Penya ha
tingut des de 1955, algunes de
les quals també van ser donades
per socis i, sobretot, amants del
ciclisme com Mario Chaparro i els
germans Onofre i Paco, del Bar
Juventud. Així mateix, va agrair
el suport de l’Ajuntament, “que
sempre ha estat al nostre costat,
com ara, en l’aportació de materials per a adequar la Penya”, als
patrocinadors i a tots els socis, “en
particular al qui han fet possible
que esta noble casa del nucli antic
de Quart, amb el seu treball i dedicació, en estones lliures després
de les seues obligacions laborals,
haja sigut habilitada tal com ara
la contempleu”.
Per la seua banda, l’alcaldessa va
reconéixer i va lloar la tasca en pro
de l’esport en el municipi que la
Penya Ciclista Quart desenvolupa
ja des de fa 56 anys.
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XXVI Setmana Cultural de les
Persones Majors
La XXVI Setmana de les Persones Majors de Quart de Poblet va ser un éxit de participació i d’organització. Van ser moltes
les persones que disfrutaren de les nombroses activitats preparades per la Regidoria de Persones Majors, que dirigix Mª Cruz
Abellán, i per la Junta Directiva de Persones Majors. Este es l’àlbum fotogràfic de la Setmana 2011.

Exposició de Pintura i Manualitats.

Exhibició dels grups de Ioga de Persones Majors.

Actuació de la Coral “Rondó” de Persones Majors.

Actuació musical del grup de Persones Majors de l’Escola Municipal de Teatre (EMT).

Xarrada “Dormir bé, hàbits saludables del son”.

Visita a la residència “El Amparo”.
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Eixida cultural a Almansa.

Iniciació a la petanca.

Noces d’Or de Francisco i Carmen.

Noces d’Or de Jesús i Mª del Carmen.

Noces d’Or de José Mª i Camila.

Noces d’Or de Reyes i Ángeles.

Representació teatral del grupo de Persones Majors de l’EMT.

Jornada de cloenda del curs de Gimnàstica de Manteniment.
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Plantació en el Parc Natural del Túria
a Quart de Poblet
Tècnics de Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, dependents de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, van plantar exemplars
de lliri groc, una planta semiaquàtica autòctona del riu Túria i molt bona per
a mantindre llits d’aigua, en la part del parc que discorre per Quart de Poblet.
En concret, s’han plantat en el sobreeixidor de la séquia de Mislata i en una
zona d’estancament d’aigua en èpoques de crescuda del riu. Els plançons utilitzats procedixen de llavors recol·lectades en el propi riu. En la imatge, tècnics
de la Generalitat i de l’Ajuntament junt al regidor de Planificació Urbanística,
Sostenibilitat i Mobilidad, Juan Campanario.

Dia Mundial sense Tabac 2011
Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial sense Tabac, la Unitat de
Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de Quart de Poblet va muntar
un expositor enfront de l’Ajuntament amb l’objectiu de conscienciar la població
sobre els efectes nocius que esta droga té sobre la salut tant de fumadors com
d’aquells que sense ser-ho inhalen el fum produït per la combustió dels cigarros.
A la vegada, es va motivar la població fumadora perquè abandone este hàbit,
facilitant informació i assessorament per a aconseguir-ho.

Bon Dia Bonica en el Mercat Municipal
El Mercat Municipal de Quart de Poblet va acollir l’última parada de la gira
dels actors de “Bon Dia, Bonica”, la sèrie de Ràdio Televisió Valenciana, pels
mercats de la Comunitat Valenciana. L’actriu quartera, Marta Chiner (Júlia
en la sèrie) i els actors Javier Enguix (Joan) i Pep Sellés (Alberto) van compartir el matí amb els comerciants i les usuàries i usuaris del mercat, als qui
van regalar les bosses de la compra de BDB. Els protagonistes de la sèrie van
rebre nombroses mostres d’afecte i d’admiració per part de les persones que
pogueren saludar-los. Els va acompanyar la regidora María Cruz Abellán.

Multitudinària conferència del
pediatre Carlos González
Més de 500 persones van abarrotar l’Auditori Molí de Vila per a conéixer de
primera mà els consells del reconegut pediatre Carlos González, autor de llibres
com “Mi niño no me come”, “Un regalo para toda la vida” o “Bésame mucho”.
La xarrada, organitzada per les comares del Centre de Salut i l’Associació
Amamanta amb la col·laboració de l’escola municipal infantil Ninos i l’Ajuntament, es va centrar en l’alimentació de 0 a 3 anys. Mares, pares i iaios no
van voler perdre’s la interessant cita. Després d’una intervenció de dos hores,
el pediatre no va dubtar a resoldre les qüestions que li van plantejar els i les
assistents a l’acte, en el qual van participar l’alcaldessa, Carmen Martínez, i
el regidor Juan Campanario.
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Àlbum de festes
En estos mesos, Quart de Poblet
ha viscut algunes de les seues festes més especials. Les Falles van
ser molt significatives perquè tot el
món faller local es va reunir per a
assistir a la benedicció de la imatge
de la Mare de Déu dels Desemparats
que les set comissions de Quart de
Poblet, a través de l’Associació Cultural Organitzadora de les Falles i
junt amb l’Ajuntament, han adquirit perquè des d’enguany presidisca
l’Ofrena floral en el seu honor del dia
de Sant Josep. La Setmana Santa
també es va viure amb gran devoció.
Va ser especialment emotiva per al
Germà Major, Juan Vicente Moreno Sanmartín, que va invitar a tot
el poble a participar i va agrair a la
Germandat, presidida per Mercedes
Mirapeix, la seua implicació i haver-li
permés l’orgull d’ostentar este càrrec.
Per la seua banda, l’Agrupació Musical L’Amistat i l’Orfeó Veus Juntes
van organitzar el tradicional concert
de música sacra, amb la participación
també dels grups Ad Libitum i Virelai de l’Escola Coral.

Quart de
Rondalles
Vuit contes basats en històries de
la vida quotidiana de Quart de Poblet componen el llibre “Quart de
rondalles”, escrit pel pedagog Cento Sancho. L’autor va presentar el
volum en les Tertúlies Literàries
que organitza l’Associació Cultural L’Estornell.
Contes com “Les animetes”, “El
teulader” i “L’Alcotà” els ha escoltat de persones majors del poble,
com Ana Sanmartín, Encarna
Sanchis i Onofre Santaemilia.
Altres, com “Cent que tinc i cent
més”, “La palissa del Majoral”
i “La disputa dels alcaldes” són
recreacions novel·lades de documents històrics conservats en
l’Arxiu del Regne de València i en
el “Llibre de Privilegis del Priorat
de Sant Vicent de la Roqueta”.
Cento Sancho és autor també,
amb son pare Pep Sancho, del
llibre “Contes per als nets” i del
“Diccionari Toponímic de Quart
de Poblet”.
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Vacaciones en Paz
12 niños y niñas saharauis pasarán
el verano en Quart de Poblet gracias a la solidaridad de las familias
que han respondido a la llamada del
programa Vacaciones en Paz, desarrollado por la asociación “Ajuda
als Pobles” con la colaboración del
Ayuntamiento. La concejala de Paz y
Solidaridad, Mª Cruz Abellán, junto
a una nutrida representación de la
corporación municipal, se reunieron
con los pequeños, sus familias de acogida y el responsable de la Delegación
de la República Árabe Saharaui Democrática en Valencia, Mohamed El
Mamun Ahmed Brahim, en el tradicional acto de bienvenida. Por otra
parte, Ajuda als Pobles organizó un
concierto de los grupos musicales del
IES La Senda a beneficio del pueblo
saharaui.

L’Amistat en
el Palau
La Banda Simfònica de l’Agrupació Musical “L’Amistat” actuarà
en el Palau de la Música de València el pròxim 10 de setembre a les
11.30 hores. Al tancament d’esta
edició, l’Amistat celebrava el VIII
Curs Musical d’Estiu a Tarihuela
(Jérica) i, dins de la Campanya
d’Intercanvis Musicals 2011 de la
Federació de Societats Musicals,
havia culminat amb èxit sengles
concerts de la seua banda juvenil
i de la banda juvenil de la Corporació Musical de la Pobla de Vallbona. L’Amistat va celebrar també
el Festival d’Orquestres amb el
Centre Instructiu Musical de Mislata com a societat invitada, i te
previst per al 4 de setembre, a les
23 hores en l’avinguda San Onofre, el XLII Festival de Bandes,
dins del programa de festes, amb
la banda d’Hellín.
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Intens curs en el Conservatori
Mestre Molins
El curs 2010-2011 del Conservatori
Mestre Molins ha sigut molt intens.
L’alumne Onofre Serer va obtindre
el premi extraordinari fi de grau professional en percussió, mentres que
Pablo Monteagudo i Javier Bezares
van aconseguir una Menció Honorífica en trombó i oboé, respectivament. Al llarg del curs, l’alumnat ha
disfrutat d’una exposició de clarinets
amb la col·laboració d’Unión Musi-

cal Española i Buffet, de la visita del
catedràtic d’Història de la Música i
crític musical, Francisco Bueno, del
professor de l’Orquestra de RTVE,
José Luis González i del professor
Ramón Gomáriz, que va impartir un
taller de relaxació i ioga aplicats a la
tècnica instrumental musical. Les
audicions finals, les proves d’accés i el
II Curs de Perfeccionament Musical
de Violí i Violoncel han tancat el curs.

Història

Arqueologia

L

’Associació Cultural el Mussol Verd continuant amb el treball de recuperació del
nostre patrimoni, ens apropem en el present número al Cementeri Parroquial. Diferents plafons ceràmics trobats en el poble en forma
làpides funeraries i un reixat de la porta principal
del Cementeri, conformen l’entrega que, gràcies als
nostres col.laboradors i tècnics en taulells, Azulejos
Bondia, podem comentar des d’un punt de vista més
definit i rigorós.

de la memòria
vol dir “para Dios, el mejor y el más grande”, presidit pel símbol de la Creu. Finalitza amb les lletres
R.I.P. (Requiescat in Pace) responsori en llatí què
vol dir “descanse en Paz” o D.E.P.
Fon trobat en una reforma d’una planta baixa del
carrer Sagrat Cor de Jesús. L’empresa què ho trobà
ho ha donat per la seua catalogació.

Remat de ferro que va estar fins fa poc en una
de les portes de la façana principal del Cementeri
Parroquial de Quart. S’ha pogut conservar gràcies
a la sensibilitat patrimonial d’una empresa de construcció del poble. Ara cal revisar el seu interès i,
si més no, catalogar-la i passar-la al fons museístic
de l’Ajuntament. Les seues mesures fan 198 cms
d’ample per 147 d’altura. Presenta 7 rosasses de
diferents mides i no s’observa cap soldadura, està
reblada amb ferro. La peça es troba prou rovellada
la qual cosa fa urgent la seua intervenció.
Placa funerària que presumiblement formava part
d’un conjunt de 4 taulells de 20x20cms. Està pintada a mà a finals del segle XIX sota un esmalt antic
de plom. Les lletres estan fetes amb manganès.
D’entre els motius sols podem apreciar uns xiprers
degut a que no es conserva la placa completa. Hi ha
adorns al voltant amb tonalitats ocres, pintats amb
la tècnica de trepa resolta amb unes pinzellades de
mà. El tancament també va amb manganès. Estos
taulells van ser trobats en 2010 en una casa de
planta baixa, al carrer del doctor Don José Sarrió,
mentre es reformava un xicotet bany. L’empresa
què ho trobà ho ha donat per a què forme part de la
col·lecció museística del Poble.
Làpida funerària composta de 4 taulells de 20x20
cms, procedeix d’un nínxol dels que es tancaven amb
amb 4 taulells o bé s’obrava amb una placa ceràmica
sobre la paret de tancament del mateix. Està pintat
a finals del segle XIX o principis del XX sobre vernís
amb lletres de manganès fosc. En aquesta ocasió
s’utilitzaren trepes o plantilles per la confecció del
text, acabant-ho a mà. Antigament les làpides repetien fórmules iniciades amb l’expressió “Aqui Yace”.
Aquesta en concret s’inicia amb les inicials D.O.M.
abreviatura llatina de “Deo Optimo Maximo” que

Dalt: Làpides funeràries. Baix: Remat de ferro de la porta del cementeri.
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LA FINESTRETA DEL CRONISTA

Amador Grinyó i Guzmán
Cronista Oficial de la Villa
Insígnia d’Or de l’Ajuntament

LA VAQUERIA I LES PORCATERES
Fa un grapat d’anys, molts, a les afores del poble a ma
esquerra cap a València, sense creuar el llit del Riu Tùria,
en la Partida de l’Alitrà, hi havia un tros de terreny d’un
grapat de fanecades, propietat de la família del “Tio Llorenç Hueso, el de l’hort de Piles” casat amb la “Tia Regina
Ferrandis, d’Aldaia”. Era un dels matrimonis considerats
acomodats, perquè tenien propietats i, ploguera o nevara,
diàriament, la casa tenia sempre al seu servici dos o tres
jornalers, un d’ells Matíes Griñó, el sereno.
Quan no es podia treballar l’horta, fora motius imprevists
o per circumstàncies climatològiques, sempre hi havia molt
de quefer a l’andana; amuntonar la palla i l’herba seca,
desfer dacsa o triar fesols, feina no en faltava.
Del matrimoni “Llorenç – Regina” sobrevisqueren dos
fills: Llorenç i Paco, que treballaven junt al seu pare en
les tasques agrícoles com qualsevol altre dels jornalers. El
“Tio Llorenç”, que a mes de bon quarter era prou lletrat
i molt espavilat, s’interessava per les qüestions socials i
polítiques, sobretot, pel que afectava QUART. Volia un
pervindre de progrés per als seus i, també pels demés, li
rossegava a l’endins el desficiós cuquet de la “política” que
ni viu ni deixa viure. Ell era llaurador però, dedicava amb
molt de gust una bona part del seu temps al governament
com cal del poble i a dur endavant, dignament, la tasca
d’Alcalde des de 1903 fins l’any 1914.
Influenciat per l’esperit de disciplina i les directrius dimanants del partit conservador en el qual militava ─capitanejat per l’home fort del Districte de Torrent, en Joan
Baptista Valldecabres i Rodrigo, pertot arreu conegut per
“Baptistet”─ volia que a Quart es feren les coses be.
Els seus fills, els germans Llorenç i Paco van treure la
vena política del pare; el major fou Regidor i el segon,
primerament va estar elegit Regidor i des de 1966 fins
1974 Alcalde.
“La família dels Llorenç” vivien en una casona situada al
carrer Baró de Càrcer, que al final, junt a l’hort, tenia una
porta per on descarregaven les olives a l’álmassera on es
processaven per a fer l’oli. Eren uns bons llauradors i treballaven de valent, un grapat de fanecades de terra d’horta
regades amb l’aigua que baixava de la Sèquia de Quart.
La terra de la susdita partida de l’Alitrà, era només, una
part del que tenien. Plantaven creïlles, ceba, forment,
dacsa, fesol, cacau, moniato i també verdura com lletuga,
endivia, tomata, pimentó, bajoqueta, garrofó i carxofa.
Cobertes les necessitats pròpies de la casa, el sobrant era
venut. El cultiu abarcava tot el necessari per a la despensa
de qualsevol casa de llauradors acomodats. Tots aquestos
conreus eren complementats amb el cultiu de l’alfals, dacsó,
favó, yedro i d’altres farratgeres, a les que s’afegía la pellor-
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fa, caps i canyots del dacsar, mates de fesol, de creïllera i
moniatera, i inclusivament, palla de forment batuda, tallat
a trossos d‘uns vint centímetres que, mesclat i fet un pallol,
era el farratge que es donava de pinso als animals que
feinaven a l’horta i els destinats a l’explotació pecuària,
com les vaques lleteres i destinades a l’escorxador per a
la venda de carn quan ja no produïen. Porcs i vaques eren
ben engrossats, perquè a l’hora de fer la venda tingueren
molt de pes.
Els animals eren cuidats amb molt d’interés, perquè, juntament amb les altres fonts d’ingressos eren el mitjà que
nodria l’economia casera.
Tant del lloc que tenien destinat a quadra, conegut per: “la
vaqueria de Llorenç” com del terreny de les “porcateres” i
molt més, a hores d’ara s’han convertit en blocs de vivendes
i ja no en queda ni un sol mos per edificar.
Remoure el passat amb dignitat es reviure el com, el quan,
el perquè i de quina manera vivien els nostres avantpassats però, és molt important establir comparacions i comprovar com han canviat la vida i els costums; les distàncies
i barreres ─majoritàriament polítiques─ que aleshores
condicionaven la quotidanitat han canviat. Aquella dita
de poble menut infern gran era una realitat terrible. Les
discrepàncies, rancors antics (sang i morts), dicotomia
absurda partidària i odis irreconciliables, condicionava el
pensament d’uns i d’altres. Ara son menudeses superades,
tal vegada per l’estat del benestar i l’increment del nivell
cultural i de vida en general.
Sempre ha existit –i malauradament seguirà existint– la
diferenciació econòmica però, no te per que continuar sent
així en l’àmbit de la formació integral de la persona, en el
creixement intel·lectual i humà. La dignitat no es patrimoni d’uns pocs, es de tots, el vassallatge ha desaparegut
afortunadament.

Miscel•lània
Telèfons d’Interés

Extensions telèfons de l’Ajuntament

Emergències

112

Ambulàncies

085

Centre Municipal
de Serveis Socials

96 154 80 08

Centre Nacional
de Toxicologia

91 562 04 20

Informació
Alcaldia
Secretaria General
Registre
Padró
Activitats econòmiques
Personal
Serveis
Matrimonis
Aigües
Secretaria d’Arquitectura
Secretaria d’Ingenieria
Medi Ambient
Intervenció
Rendes i exaccions
Vehicles i guals
Facturació
Cadastre
Tresoreria
Policia Plana Major
Gabinet de Premsa
Gabinet de Comunicació

Estació d’Autobusos

96 349 72 22

Donacions de Sang

OMIC

96 154 80 00

Ajuntament

96 153 62 10

Casa de la Dona

96 152 12 31

Telèfon contra la
Violència de Gènere

016

Centre d’Ajuda a la
Víctima del Delicte

96 386 55 30

Centre de Salut

96 162 21 00

Centre de Salut URGÈNCIES 96 162 21 10

Policia Local

112 i 96 153 62 10

Policia Nacional

091 i 96 154 94 94

127-163
134
125
204-136
128-111-114-189
152
130-132-118
111-124
118
128
152
145
116
150-198-196-107-103-102
146
184
149
199
104-149-106-101
117
147
178

AGOST
Dia 19 (divendres)
Autobanc Plaça Ajuntament
De 17.30 a 21h.

Dia 22 (dilluns)
Centre de Salut (Urgències)
De 17.30 a 21h.

Farmàcies de Guàrdia

Promoció Econòmica

96 184 92 53

Quart Jove

96 153 14 59

•Agost

METRO Valencia

900 46 10 46

Herráez-Lucena - Trafalgar, 30

Fernanbus

96 150 00 82

M. Martínez - Palleter, 17

2-12- 22

Recollida de mobles i efectes 900 506 698

Amparo García - J. Martorell, 7

3-13-23

Taxis

96 153 23 63

Furió-González - 1º de Mayo, 30

4-14-24

Telèfon Ajuda contra la Droga 900 15 15 15

Cuenca-Tudela - J. Martorell, 35

5-16-25

Telèfon de la Dona

900 580 888

García-Gómez - Pizarro, 2

6-15-26

Telèfon del Menor

900 100 033

Peña Odriozola - Juan R. Jiménez, 20

Telèfon PROP Generalitat Valenciana 012

Miguel Espinós - Lluís Vives, 7

UPC - Unitat de Prevenció
Comunitària de
Drogodependències

Mª Luisa Domingo - Jaume Balmes, 27

96 154 80 08

A. Herrero - Dr Gallego, 10
*dia i nit de 9.00h. a 9.00h.
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dies
1-11-21-31

7-17-27

Barrio del Cristo

8-18-28
9-19-29
10-20-30

*Refuerzo de 9 a 14h.

Si vols presentar-nos els teus fills i filles, envia la seua fotografia, amb el nom i la data de naixement,
al Gabinet de Comunicació (segona planta de l’Ajuntament) o a l’adreça electrònica premsa@
quartdepoblet.org. I recorda que pots inscriure els teus fills i filles a Quart de Poblet encara que no
hagen nascut al nostre poble.

Arantxa Cuenu Quesada.
14 de desembre de 2009.

Noelia i Carla Sánchez Peris.
24 d’octubre de 2009.

César Ricart Miravet.
25 de desembre de 2008.

Lucía de Lamo Escudero.
9 de març de 2009.

Noa Rojas Usagre.
Maig de 2010.

Sergio.
4 de novembre de 2009.

Sergio Pedrosa Beltrán.
9 de març de 2010.

Sofía García Vaquero.
23 de novembre de 2009.

Zayra Araque Tristán.
27 de juliol de 2009.

concerts
de festes
22.30 h.
Mostra Rock amb

69 REVOLUCIONES
PARKING FOX
TESTICULOS DE JEOVAH
LLOC: Parc de Sant Onofre
ORGANITZA: Ajuntament i APK

8

22.30 h.

dĳous

2

divendres

setembre 2011

Concert

EL PESCAO

Gratuït

LLOC: Carrer Comte de Rodezno
junt a l’encreuament amb el carrer
de l’Ermita.
ORGANITZA: Ajuntament

dĳous

8

23.00 h.
Concert a càrrec de

JOSE MELANIA,
TESTÍCULOS DE JEOVAH
y 4 CAMINOS
LLOC: Carrer Xiquet de Quart

22.30 h.
Concert

TELONERO +

EL CHOJÍN

Gratuït

LLOC: Carrer Comte de Rodezno
junt a l’encreuament amb el carrer
de l’Ermita.
ORGANITZA: Ajuntament

Quart en Viu

Dies 2, 3, 4, 5, 6 i 7 · 23.55 h.
Concerts i actuacions gratuïtes en la Piscina d’Estiu
ORGANITZA: Ajuntament de Quart de Poblet

9

divendres

9

divendres

ORGANITZA: Setembre Jove
(A. J. La Farrah)

22.30 h.
Festival Anakoreta Rock amb

THE MARBELS
SNIPERS
TOTAL DEATH
ASFALTICCA (MADRID)
ONOFRE SIN FONDO
PREZINTO
PETIT KUMITE
LITM
LLOC: Av. Ramón y Cajal
(enfront de Rock Sala)
ORGANITZA: Ajuntament i APK

Ajuntament de Quart de Poblet

Plaza del País Valencià, 1
Teléfono: 96 153 62 10

