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Què hem fet durant la pandèmia. No ha estat un any perdut, molts projectes
han tirat endavant i durant 2021 es podrà veure tot el treball realitzat.
La crisi sanitària i econòmica de la Covid-19 ha canviat les nostres vides i ens ha
colpejat com mai no esperàvem. Primer de tot volem mostrar la nostra solidaritat
i afecte a totes les persones que han patit la malaltia, així com les seues famílies,
especialment aquelles que han perdut éssers volguts. La incidència a Meliana va
ser molt raonable fins desembre, quan diferents brots van pujar el nombre de
contagiats a nivells preocupants. En l’actualitat ens trobem en un escenari de
baixada generalitzada, després d’un pic, que ens ha de fer evitar els contactes
socials a allò indispensable i a mantindre sempre les mesures de distanciament i
higiene recomanades que cal no oblidar.

Fa un any, ningú haguera imaginat això que està passant. És cert que a tots els
governs (locals, autonòmics i central), d’ací i de la resta del món, ens va agafar
amb el pas canviat. No obstant, calia fer front a la situació i així ho vàrem fer a
l’Ajuntament de Meliana. L’alcalde, les regidores i els regidors del grup municipal
de Compromís, així com els companys i companyes de l’equip de govern (PSPV-
PSOE i Unides Podem-EU), hem treballat molt, a marxes forçades, per pal·liar i
revertir la situació en tot allò que està a les nostres mans. Un treball incansable,
moltes vegades incomprés i desagraït, però necessari i sempre pensant en el
benestar de les melianeres i dels melianers.

Així, d’entrada, es van realitzar dos repartiments de mascaretes, un primer durant
el confinament i un segon coincidint amb l’inici de la fase 1 del desconfinament.
També es va repartir protectors facials i protector higiènic a personal de l’Ajuntament,
comerços i establiments oberts al públic, així com a empreses del polígon. Després
vingueren més mesures com detallarem a l’interior.

L’acció de govern no s’ha paralitzat i, com informem en aquest número d’El Colomer,
són moltes les accions realitzades i els projectes en marxa que han tirat endavant.
L’any 2020, tot i que podria fer pensar que ha suposat un fre, a nivell municipal
ha sigut ben fructífer quant a projectes que començaran a vore’s en 2021.

Per tant, estem davant d’un any que portarà molts canvis a Meliana. Seguim
treballant pel nostre poble i, a més, no deixem ningú darrere, a diferència del que
va passar en crisis anteriors. Això ens exigix molt de treball i en això estem, lluny
del soroll amb què els irresponsables de sempre ens volen distraure. Perquè
Compromís no parem i treballem i treballarem sempre en positiu.

El Covid-19 ha cambiado nuestras vidas como nunca. Nuestra solidaridad con los
afectados. Actualmente estamos en una situación de disminución, después de la
alta subida. No tenemos que olvidar las medidas. El Ayuntamiento ha hecho, y
continua haciendo, un gran esfuerzo, en diferentes fases: medidas higiénicas,
ayuda, reparto de protectores y otros aspectos (acciones y proyectos) que se
detallan en noticias interiores. Seguimos trabajando por nuestro pueblo.
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Centre de día per a persones majors
El futur centre de dia per a persones majors,
amb una capacitat per a entre 60 i 100 persones,
forma part del pla conjunt entre Generalitat,
Diputació i Ajuntament per a la construcció
d'infraestructures socials. Aquest centre de dia,
molt reclamat durant temps i necessari pel dèficit
de places a la comarca s’ubicarà al solar
municipal de 4.000 m2 conegut com pàrquing
de la MAC. La Diputació finançarà amb 3,7 milions
d’euros la seua construcció i la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusive garantix la gestió
del servei. Cal tindre en compte que s’ha apostat
per un model constructiu innovador i respectuós
amb el medi ambient, amb materials naturals i
de proximitat com la fusta i la palla d’arròs, la
bioconstrucció, model molt seguit a França i al
centre d’Europa. Es tractarà, per tant, d’una
construcció pionera a l’estat espanyol, que ja ha
despertat interés  per altres administracions com
ara l’Ajuntament de València.

Nous accessos a Nolla, al Palauet de Nolla
i Scheneider Electric
Dins del Pla d’Inversions de la Diputació per a
2020 s’han inclòs els nous accessos a Nolla, al
Palauet de Nolla i Scheneider Electric. Això

millorarà l’entorn del Palauet i descongestionarà
el trànsit del camí del Barranquet. Ajuntament i
empresa treballen conjuntament per tirar
endavant aquesta millora substancial per a
ambdues parts.

Pla Edificant CEIP El Crist
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha
donat llum verd a la memòria tècnica per a
l’adequació, reforma i equipament del CEIP El
Crist, amb actuacions valorades en 831.000 €.
En concret, es reformaran completament el
menjador escolar i l’adequació de l’escola
matinera; se substituirà l’enreixat perimetral per
un de més segur; s’instal·laran ascensors als
dos edificis (Infantil i Primària) per fer accessible
tot el complex educatiu i es substituïrà tota la
instal·lació elèctrica d’ambdós edificis. Les
millores al CEIP El Crist ja s’iniciaren fa dos
cursos (2018/2019) amb la substitució de les
portes i finestres, renovades amb l’actuació dins
del pla d’eficiència energètica impulsat per la
Diputació, per un import de 156.292,07 euros.
Els expedients corresponents a les millores del
CEIP Mediterrani i de l’IES La Garrigosa també
continuen la seua tramitació. L’import global de
totes elles ascendirà a 7.504.000 euros.

Proyectos que veremos en el 2021
El futuro Centre de dia para personas mayores,
con una capacidad para 60-100 personas se
ubicará en el solar municipal de 4.000 m2

conocido como aparcamiento de la MAC, ya
está en construcción y será a nivel constructivo
pionera. Forma parte del plan conjunto de
infraestructuras sociales de la Generalitat,
Diputación y Ayuntamiento. También se
construirán las nuevas oficinas de Labora y SEPE

en la parcela municipal de la calle Salvador Giner.
Será un servicio adaptado a las nuevas
necesidades laborales.

Se han mejorado los accesos a Nolla, al Palauet
y Scheneider Electric, mejorando el entorno, y
ya se ha dado luz verde des de Conselleria  para
adecuar el colegio El Crist con un valor de
831.000 euros.
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Oficines de Labora i SEPE
Les noves oficines de Labora se situaran a la
parcel·la municipal amb 500 m2 del carrer de
Salvador Giner, al barri de la Serra, molt proper
al metro, a les parades d’autobús i davant de
l’Anell Ciclista. Amb un edifici funcional, eficient,
amable, lluminós i integrat en l’entorn, es garantix
així la presència de l’únic servei supramunicipal
que tenim a Meliana. La construcció suposarà
una inversió de 761.280 euros finançats pel
Ministeri de Treball. El secretari autonòmic
d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha subratllat que
el nou model del servei valencià d’ocupació i
formació s’ha redefinit i adaptat a les noves
necessitats que exigix el context socioeconòmic,
amb la intenció d’aconseguir un servei més
humanitzat i personalitzat.

Gespa camp de futbol
Enguany es canviarà la gespa artificial del camp
de futbol del poliesportiu amb una inversió de
180.000 euros. Va ser en 2003, quan el nostre
alcalde Josep Riera era regidor d’Esports, quan
es va instal·lar l’actual i ja necessitava un recanvi.

Punts generadors d’energia fotovoltaica
Dins del pla de la Diputació també està prevista
la instal·lació de generadors d’energia fotovoltaica
al col·legi El Crist i al poliesportiu.

Clavegueram de Roca
L’Ajuntament està treballant conjuntament amb
la Conselleria de Medi Ambient, l’EPSAR i
l’empresa concessionària de l’aigua un  projecte

per a tirar endavant amb el col·lector de Roca i
Cuiper que ha de connectar amb el que discorre
per la Via Xurra fins a la depuradora d’Alboraia.
La inversió està valorada en 1.400.000 euros.

Nou edifici de Serveis Socials (antics
Salons Meliana)
L’Ajuntament ha adquirit en 2020 l’immoble del
carrer Ramón y Cajal (barri de la Serra) on
s’ubicava l’antic local de banquets Salons
Meliana. Es tracta de la planta baixa (uns 500
m2) i les dos plantes superiors (966 m2 en total).
La inversió municipal total per a la compra ha
sigut de 301.768 euros. L’immoble allotjarà els
Serveis Socials municipals que ara es presten
en un local llogat. Calia reubicar-los per a millorar
i ampliar les prestacions i els programes de l’àrea,
que cada volta en són més. Paral·lelament, la
Generalitat, per mitjà de la Conselleria d’Habitatge
i Arquitectura Bioclimàtica, ha incorporat la
rehabilitació de l’edifici en el programa
Reconstruïm Pobles, amb una inversió de 480.000
euros. Tot plegat, permetrà un espai de treball
i atenció a les persones usuàries molt millorat.

Posada en marxa del nou Pavelló Esportiu
Després del contratemps ocorregut en febrer de
2020 a causa del temporal de pluja i vent, en
abril obrirà el nou pavelló esportiu del Poliesportiu
Municipal, que permetrà la pràctica de l’esport,
sobretot del bàsquet, en unes millors condicions.
S’aconseguix així, per fi, fer realitat una de les
reivindicacions històriques de Meliana.

Proyectos que veremos en el 2021
Este año se cambiará el césped del Polideportivo
con una inversión de 180.000 euros. También
está prevista la instalación de generadores de
energía fotovoltaica en el colegio El Crist y en el
Polideportivo.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento está trabajando
con la Conselleria de Medi Ambient, l'EPSAR  y
la concesionaria de agua para instalar el colector

de Roca y Cuiper. La inversión será 1.400.000
euros.

El Ayuntamiento ha adquirido el inmueble del
antiguo local Salons Meliana (c/ Ramón y Cajal)
para alojar los Serveis Socials municipales y
ampliar y mejorar las prestaciones. Y ya está
ultimado el nuevo Pabellón Deportivo, atrasado
por el grave temporal de febrero de 2020.

Projectes que veurem en 2021 3
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El govern de Meliana format per
Compromís, PSPV-PSOE i Unides
Podem-EU ha  aprovat  e ls
pressupostos i la plantilla de
l’Ajuntament per al 2021, que només
han rebut el vot en contra del Partit
Popular. Es consolida un pressupost
per damunt dels 8 milions d’euros,
concretament 8.066.464,49 €.

Com explica la regidora d’Hisenda,
Maria Pilar Asensio, “s’han elaborat
uns pressupostos que permeten
donar resposta a la situació
extraordinària generada per la crisi
sanitària però que, alhora, permeten
continuar desplegant els programes
i les actuacions planificades per
l’Ajuntament per a millorar Meliana”.
Així, hi ha una part molt important
dedicada a l’àrea social, que supera
el milió d’euros, que inclou l’equip
base i el contracte programa de
serveis socials, però també un
augment de les ajudes socials. Tot,
amb la finalitat de donar resposta a
les necessitats que està generant
els efectes de la crisi, tant socials
com econòmics.

S’INCORPORARAN MÉS DE 5 MILIONS D'EUROS EN INVERSIONS
Meliana consolida uns pressupostos inicials de 8 milions d’euros

Estos presupuestos solo han recibido el voto en
contra del PP. Los presupuestos permiten dar
respuesta a la situación extraordinaria generada
por la crisis sanitaria, incidiendo en el área social,
que supera el millón de euros. Permite seguir
con los proyectos de carácter económico y

ayudas directas a los sectores más afectados
por la crisis y al ámbito del empleo. Y también
para la limpieza viaria y la recogida de residuos
sólidos, ya que toca la nueva licitación, y conseguir
los objetivos europeos de reducción y separación
de residuos con el sistema “porta a porta”.

Meliana consolida unos presupuestos iniciales de 8 millones de euros

Un àmbit important també és l’econòmic i de l’ocupació. Així,
la responsable de les finances incideix: “hem dotat el
pressupost per a poder continuar els projectes emblemàtics
de la fira agrícola i comercial (FIMEL), o la setmana gastronòmica
Menja’t Meliana. Però també les ajudes directes als sectors
més afectats per la crisi”. En aquest sentit, s’ha contemplat
la part municipal del Pla Resisteix, que es completarà amb
les aportacions de la Generalitat i de la Diputació. Respecte
de l’àmbit de l’ocupació, s’ha previst el pla d’ocupació
municipal i també s’incorporaran els diferents programes de
Labora (ECOVID, EMPUJU o EMCORP).

Un dels aspectes destacables en aquest pressupost és
l’augment de les partides de la neteja viària i recollida dels
residus sòlids urbans o del manteniment de parcs i jardins
per a poder fer enguany les noves licitacions. Així, diu la
regidora: “hem fet una aposta decidida per l’assoliment dels
objectius europeus de reducció i separació dels residus amb
la implantació del sistema porta a porta”. Una altra de les
novetats és la incorporació del pressupost de l’Institut Municipal
de Cultura al pressupost de l’Ajuntament, en passar de ser
un organisme autònom a Servei de Cultura de l’Ajuntament
de Meliana.

Respecte de les inversions, Asensio detalla: “en el pressupost
inicial s’hi han contemplat només les de funcionament ordinari,
però s’incorporaran totes aquelles actuacions compromeses
en el 2020 i altres previstes per al 2021 que suposaran un
nivell d’inversió molt important”. Tot plegat farà que el capítol
d’inversions supere àmpliament els 5 milions d’euros amb la
construcció del centre de dia per a persones majors, la millora
de l’accessibilitat al nucli de Nolla, la instal·lació de plaques
fotovoltaiques en diversos edificis municipals, el canvi de la
gespa del camp de futbol, la construcció de nínxols al
cementeri, la millora de la connexió del sanejament al c/ Furs
o la millora de l’antic col·legi Pius XII. Però, a més, anirà
creixent amb projectes com la rehabilitació del nou edifici per
a l’àrea de Serveis Socials, el pla Edificant dels col·legis del
Crist i del Mediterrani o l’execució del clavegueram del nucli
de Roca. Això serà per la incorporació de programes d’altres
administracions i del romanent de tresoreria de l’Ajuntament,
gràcies a la suspensió de les regles fiscals de la regla de
despesa i de l’estabilitat pressupostària per als anys 2020 i
2021. Totes aquestes accions -conclou la regidora- “es fan
seguint els diferents documents de planificació aprovats per
l’ajuntament”, com ara l’estratègia europea ViuHo (EDUSI), el
Pacte de les Alcaldies, el pla de mobilitat (PMUS) i altres.

Pressupostos de 8 milions d’euros4
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Reforma integral de Juli Benlloch
A l’inici de 2020 va finalitzar la remodelació
integral del carrer Juli Benlloch, també al barri
de la Serra, amb un cost de 282.571,93 euros
del Programa Som de la Diputació. Es van tancant
així obres planificades en la passada legislatura
com és el condicionament de l’eix que vertebra
el nucli urbà en direcció oest-est (obertura dels
carrers València i Garrigosa, pàrquing de la plaça
de la Llibertat, construcció de la rotonda de la
Garrigosa i pàrquing de Sor Isabel de Villena).
Ara mateix s’ha finalitzat la rotonda d’accés de
Meliana i Foios a la CV-300 a càrrec de la
Conselleria de Política Territorial de la Generalitat.
Eixes obres es complementaran amb una millora
de l'avinguda de la Senyera des del pas a nivell
fins a Salvador Giner.

Espai d’oci dels torradors/paellers
Amb una inversió de 44.951,54 euros del
programa Som de la Diputació s’ha acabat
aquesta proposta dels pressupostos participatius
de 2018. El fet que estava en construcció el nou
pavelló i la situació de pandèmia han retardat
primer l ’obra i després la posada en
funcionament. El recinte compta amb huit
torradors, lavabos propis, dos punts d'aigua,
huit taules i una zona enjardinada.

Finestres de l’ajuntament eficients
enèrgicament
Durant 2020 s’han canviat totes les finestres de
l’Ajuntament (casa consistorial) amb la finalitat
de millorar l’eficiència energètica, amb una
inversió de 87.773,06 euros finançats al 50%

per Fons Feder i l’IDAE. L’estalvi del consum
global de l’edifici serà de 7.020,00 kwh/anuals,
que equivalen a un 5,40% menys d’emissions i
un estalvi de 2.000 euros a l’any.

Restricció del trànsit pel centre urbà
Aprofitant el mes d’agost, es van realitzar canvis
i tasques de senyalització que restringeixen el
trànsit i l’aparcament pel centre urbà i
converteixen l’entorn de la plaça Major en un
espai de preferència per a vianants i ús ciutadà.
Així, només hi poden accedir el veïnat per arribar
als seus domicilis, el transport de càrrega i
descàrrega, els vehicles de mobilitat reduïda i
els vehicles municipals. L’obertura del carrer
València i els pàrquings habilitats han possibilitat
aquesta actuació.

Actuacions en la xarxa de sanejament
A final d’any s’han realitzat millores de les
connexions de la xarxa de sanejament de Meliana
amb la canonada principal de l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals del Carraixet
(EDAR), que transcorre per davall del carril bici
de la Via Xurra fins a Alboraia. L’actuació s’ha
realitzat al carrer del Mestre Serrano amb una
inversió de 38.881,66 euros, subvencionada al
50% per la Conselleria de Medi Ambient i el Pla
d’Inversions de la Diputació. Està prevista en
breu la connexió del ramal del carrer dels Furs.
Aquesta actuació s’unix a les realitzades als
carrers Calvari i Ramón y Cajal en els darrers 5
anys. El pròxim projecte d’envergadura amb què
s’està treballant en aquesta matèria serà el
clavegueram de Roca.

Accions per a la implantació de l’energia
fotovoltaica
En 2020 hem implementat diferents bonificacions
fiscals per a promoure la implantació de l’energia
fotovoltaica a més de planificar diferents
inversions per a instal·lar-la en edificis municipals
(Poliesportiu i CEIP El Crist). Aquesta acció es
coordina amb els altres dos pobles Viu-Ho, Foios
i Albalat dels Sorells.

Proyectos realizados en 2020
Se ha efectuado la reforma integral de la calle
Juli Benlloch dentro del plan Som de la
Diputación. Está dentro del conjunto de
actuaciones ya realizadas (rotonda de la
Garrigosa, párquing Isabel de Villena i de la
Llibertat…). Las obras también incluyen la mejora
de la avenida la Senyera. Se han finalizado los
paelleros aprobados con los presupuestos
participativos.

Se han cambiado todas las ventanas de la casa
consistorial para mejorar la eficiencia energética
y se conseguirá un ahorro económico y una
disminución de las emisiones; y actuaciones
para implementar energía fotovoltaica. También
se han efectuado actuaciones en la red de
saneamiento que afectan a la calle Mestre
Serrano. Además se ha pacificado el tráfico en
el centro urbano para priorizar el uso ciudadano.

Projectes fets en 2020 5
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ROSA PERIS
Joventut i medi ambient, el compromís de la regidora

A banda de regidora de medi ambient, energia i
joventut quines altres ocupacions tens?

Soc professora de secundària, porte cinc anys
impartint classes d’economia. I des de fa quatre
anys estic a l’institut de Foios.

També has estat al grup scout, no?

Sí, des que era molt xicoteta, des de sempre fins al
2016. He estat monitora i cap d’agrupament durant
dos anys. Va ser una experiència molt positiva. I
probablement si no fóra per l’experiència del grup
scout la meua participació en la societat no seria
igual.

Passant ja a matèria de gestió municipal, en la
regidoria de Joventut quins són els objectius que
t’has marcat?

Abans de parlar dels objectius, o per a comprendre’ls,
és important parlar de la situació de partida. En
joventut no hi ha personal tècnic, fa anys sí que hi
havia una persona però la plaça la va amortitzar el
PP, aleshores la gent que s’ha encarregat de joventut
eren persones que venien a través de subvencions,
venien i se n’anaven, estaven molt poc de temps, i
així és molt difícil fer res que puga tindre una seguida.
Ara, des de la Generalitat, des de la Conselleria de
Benestar Social, la de Mónica Oltra, el director general
de joventut impulsa una política de remunicipalització
en matèria de joventut, això significa que ha
compromés una línia pressupostària bastant gran
per a contractar personal als municipis, i a Meliana
en este 2021 ens correspondrà una persona tècnica.
Traurem una borsa d’ací molt poc i per fi disposarem
d’este personal amb qui podrem fer coses (posarem
en pràctica més projectius). Els objectius serien
activar la Casa Jove, poder tornar-la a obrir al públic,
participar més i tindre més contacte amb l’alumnat
de l’institut i generar una oferta d’oci educatiu per
a la gent jove de Meliana.

Tu que eres una persona jove i que estàs en contacte
amb la joventut, com la veus actualment?

Jo crec que moltes vegades s’estigmatitza la joventut.
Està passant amb la covid, que sovint es culpa els
joves dels contagis, i el que jo veig a l’institut és que
l'alumnat sí que és responsable. També hem
d’entendre que la joventut són els grans oblidats de
la pandèmia. Pensem que som dels països d'Europa
on poden independitzar-se més tard. Estan vivint la
pandèmia sense poder viure amb qui voldrien viure
o tenint la vida que voldrien. Este confinament tan
estricte que hem tingut en els últims mesos a molts
els ha perjudicat a nivell social i també, òbviament,
a nivell laboral i econòmic. És un moment en què
has d’eixir al mercat laboral i et trobes que les portes
estan tancades i la situació econòmica és molt roïna.
I pense que les persones joves, ací, al poble de
Meliana, s’impliquen, i un exemple el tenim als Juniors
i als Scouts, dos associacions del nostre poble
portades endavant per joves, i això caldria posar-ho
en valor.

Molt bé. Canviem ara de tema. De la regidoria de
Media Ambient i Energia. Estos dies s’està parlant
del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia. Podries
explicar-nos què és este pacte i què implica?

Sí clar. El Pacte de les Alcaldies és un moviment
europeu que inclou moltíssims pobles i ciutats amb
l’objectiu de reduir les emissions. Estem en un 55%
des del 2010 al 2030. Es tracta d’entendre que esta
reducció de les emissions s’ha de fer des d’allò local,
hem de canviar tots els nostres hàbits si volem que
eixa transformació siga possible, i es tracta d’implicar
com més municipis millor i dotar-los de les eines per
tal d’aconseguir els objectius.

Quins beneficis aporta l’adhesió al Pacte?

A un nivell molt pràctic, el fet d’adherir-t’hi ja suposa
haver fet l’estudi de l’estat del poble, ja que entre la
documentació que calia aportar, pagada amb fons
de l’administració, de Conselleria i Diputació, està
tot un treball de dades que ens diuen com el canvi
climàtic ens afecta al municipi. Tenim redactat un
Inventari d’Emissions i tenim un Pla d’Acció. Per
tant, ja tenim la base per a començar a fer coses. I
pel fet d’estar adherits ens fa que com a municipi
tinguem més “punts” per a accedir a tot tipus de
subvencions per a actuar en la lluita contra el canvi
climàtic. I més específicament per a la ciutadania de
Meliana, la millora en la qualitat de vida que pot
significar que a poc a poc anem transformant el
nostre poble en este sentit. El canvi climàtic ens
afecta a totes les persones.

6 #Lanostraprotagonista
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En quin moment estaria ara eixe pacte?

Meliana vam ser un dels primers municipis que ens
adherírem al Pacte. Tenim els documents redactats
des del 2016, i des d’eixe any s’estan fent actuacions
concretes; o siga que s’està realment portant
endavant el pla d’acció i s’estan fent coses en
diferents àmbits. Pel que fa als documents, ara els
tenim en la coordinació europea del Pacte a
Brussel·les pendents d’aprovació, de què ens donen
el vistiplau com si diguérem. Una vegada estos
documents estiguen aprovats, ja s’anirà fent un
seguiment bianual de com efectivament estan
disminuint les emissions.

Ens pots informar un poc què s’ha fet a Meliana en
este aspecte?

Per una banda, tenim accions d’eficiència energètica
per a millorar totes les instal·lacions municipals, fent-
les més sostenibles, com s’explica àmpliament al
document; s’ha intervingut a les escoles, a
l’ajuntament, a la llar dels jubilats, a l’edifici de la
policia... per una banda, però també cal tindre en
compte que per a reduir les emissions és important
adonar-se que no només hem d’actuar sobre els
edificis municipals, sobre les emissions públiques,
cal actuar també sobre les emissions privades, així
que una part important seria la mobilitat: intentar
adaptar el nostre poble peatonalitzant-lo, però també
facilitant els desplaçaments en bicicleta, en transport
públic, la intermodalitat. Fa una estona llegia en
Facebook sobre la passarel·la per baix de les vies
del tren, que connectarà l’aparcament gratuït amb
l’estació de metro. Això facilitarà l’ús del transport
públic, aspecte que està recollit en el PMUS entre
les accions de pla de mobilitat urbana sostenible.
Són aspectes que van tots lligats, perquè les
emissions no és una cosa relacionada només amb
l’energia, sinó també amb el transport.

Després també ens coordinem amb la Cooperativa
Elèctrica. La Cooperativa ha llançat el pla de
“Connecta’t al sol de Meliana” perquè els particulars
s’instal·len plaques solars, i l’Ajuntament com a
manera de fomentar-ho ha canviat l’ordenació
municipal per a bonificar l’IBI els tres primers anys
en un 30% a les persones que s’instal·len les plaques,
com una manera d’incentivar la producció d’energia
renovable. Però el realment important en matèria
d’energia és que volem instal·lar plaques solars sobre
els edificis municipals, de manera que podrem produir
energia a gran escala, que suposarà també un gran
estalvi per a tot el poble de Meliana. Concretament,
es començarà pels sostres del Col·legi el Crist i la
Llar dels Jubilats.

 Una última qüestió respecte a la lluita contra el canvi
climàtic. És sobre la gestió dels residus urbans. Quina
és la situació al respecte?

Fa una mica més d’un any a l’Ajuntament se li
acabava el contracte de la gestió de residus actual.
Era el moment de renovar la licitació i aleshores es
celebrà la Setciències 2019, centrada en la temàtica
dels residus. Es feren diferents xarrades sobre la
situació, i poc a poc vam adonar-nos que el sistema
actual no funciona. Vam parlar de com els abocadors
comencen a col·lapsar, i com les taxes de reciclatge
que aconseguim amb el sistema que tenim ara són
molt baixes: al nostre poble (però no únicament,
també a la resta de municipis valencians) només
reciclem l’11% dels residus, lluny de l'objectiu del
60% que marca Europa per al 2030. Això vol dir que
tota la gestió de residus haurà de canviar molt
prompte, en pocs anys començarà a canviar a tots
els llocs, i nosaltres, l’Ajuntament, no podíem
comprometre’ns a tindre un contracte 10 anys més
amb un sistema que no aconsegueix els objectius,
que té inconvenients i que quasi està obsolet.
Aleshores començàrem a treballar en el sistema
porta a porta, que té la seua complexitat, però que
sí que assegura que de manera fàcil s’arriben als
objectius.

La situació actual és que ja hem fet un estudi, al
nostre poble es pot aplicar perfectament aquest
s istema, prèvia campanya informat iva i
assessorament. En un temps no massa llarg vorem
els resultats positius i aconseguirem arribar als
objectius, tot contribuint a frenar el canvi climàtic i
millorant la qualitat de vida, l’economia i la salut.
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L’Ajuntament de Meliana ha resolt l’última
convocatòria de subvencions directes al comerç
local del 2020. En aquesta ocasió, s’hi han
beneficiat uns 50 comerços que, en total rebran
27.788,66 €.

La regidora de Foment Econòmic, Amparo Martí,
indica: “al llarg del 2020 hem tramitat tres línies
d’ajudes directes municipals per als diferents
sectors econòmics més afectats pel confinament
i la crisi sanitària”. Les últimes estaven adreçades
a persones autònomes, comerços i pimes amb
la seua activitat radicada a Meliana, que no
havien rebut l’ajuda de Labora. Es tracta d’ajudes
de 500 €, 600 € o 750 €, en funció de les persones
assignades a l’activitat econòmica.

Com recorda la regidora: “les altres dos línies
van ser per l’adaptació dels comerços i activitats
a les mesures COVID i ajudes als llauradors, que
van suposar uns altres 23.000 € que, juntament
amb els 131.250 €, d’ajudes directes atorgades
per Labora a persones autònomes i pimes de
Meliana, fan un total 181.000 € durant el 2020.

Ara, explica la responsable de l’àrea: “ja hem
publicat la primera convocatòria per al 2021 dins
del pla Resisteix”. Concretament, a Meliana hi
ha previstos 220.602 € per a atendre els sectors
més afectats per les mesures restrictives
adoptades en aquesta tercera onada de la
pandèmia, bàsicament els sectors de l’hostaleria,
el turisme, la cultura o l’esport, entre altres. En
aquest cas, a més dels recursos municipals, es
compta amb recursos de la Generalitat i de la
Diputació per a arribar fins al total.

Finalment, conclou Martí, “en funció de com
evolucione la situació i els sectors més afectats,
l’Ajuntament tenim previst poder articular altres
convocatòries”. En aquest cas, com va ocórrer
al  2020, es far ien les modif icacions
pressupostàries pertinents.

Menja´t Meliana
Després del tancament forçat de l’hosteleria, des
de la Regidoria de Foment Econòmic s’ha llançat
la quarta edició de Menja’t Meliana i la mostra
de Paella de fetge de bou i postres de cacau del
collaret. Un revulsiu per a ajudar a aquest sector,
que tant prestigi i nom té. Reserveu i donem
suport als nostres hostalers i hostaleres de
Meliana i Roca.

Donem suport al comerç local

Damos apoyo al comercio local
El ayuntamiento ha resuelto las últimas
subvenciones directas al comercio del 2020. Se
han beneficiado 50 comercios con una dotación
de 27.788,66 €. Ya se han destinado, en otras
líneas, 181.000 € y también están preparando la

primera convocatoria para el 2021, dentro del
plan Resisteix. Este plan tiene previstos para
Meliana 220.602 €, especialmente para los
ámbitos de hostelería, turismo, cultura y deporte,
entre otros.

L’Ajuntament resol les últimes subvencions directes al comerç del 2020
i activa el pla Resisteix

Comerç8
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Molt se n’ha parlat de la nova normalitat. Després
de la pandèmia, per a recuperar certa normalitat,
tot havia de ser diferent, adaptat a les noves
circumstàncies que exigixen major higiene i controls
d’aforaments.

A les acaballes de febrer de 2020 acabava la III
Setmana Gastronòmica i el II Concurs de Paella
de fetge de bou, una cita que  s’ha consolidat de
forma sòlida, vinculada als productes de l’horta,
de temporada i de proximitat. Una cita que enguany
sumarà una edició més, amb canvis, això sí.

Totes i cadascuna de les activitats realitzades per
l’Ajuntament han sigut pensades, se n’ha garantit
la seguretat i s’ha limitat l’aforament per a evitar
aglomeracions. Això ha requerit molt de treball
previ i, també, molta imaginació. Així, el primer
acte celebrat amb la nova normalitat va ser l’entrega
de la Carta de Ciutadania als xiquets i les xiquetes
nascuts l’any 2019.

Posteriorment, durant l’estiu es realitzaren una sèrie
d’activitats des de la Regidoria de Festes, com ara
el cinema d’estiu, amb 4 projeccions en 2 espais
diferents (Pius XII i pati del Conservatori), el Passeig
Musical per les places del poble a càrrec de
l’Associació Amics de la Música o el Dia dels Iaios
i les Iaies. Per part de la Regidoria de Joventut es
va organitzar un campionat de cartes de la Fallera
Calavera al poliesportiu. També l’Escola d’Estiu va
oferir activitats als més menuts i l’Estiu Major a les
persones més grans.

Calia començar a provar a programar i a realitzar
activitats de les diferents àrees per tal d’anar
ajustant aspectes organitzatius i la idoneïtat dels
espais, molt important per construir a Meliana eixa
nova realitat convivint amb la Covid-19.

Posteriorment vingueren les festes i la FIMEL,
diferents i possibles, de nou amb molt d’esforç i
imaginació. Les festes van tindre actes dirigits a

tots els públics, amb formats que evitaven grans
aglomeracions, amb música, teatre, sopar del
pregó, pirotècnia..… I FIMEL, oberta enguany amb
un merescut homenatge als llauradors que
desinfectaven els carrers i als sanitaris, comerços
oberts durant el confinament i treballadors/es
municipals. Una fira amb un format diferent per
fer-la possible per a seguir promocionant el nostre
comerç i la nostra agricultura. Durant FIMEL es va
presentar la plataforma COMMEL, per a posicionar
el comerç en la xarxa, ja que cada vegada s’usa
més el comerç electrònic per la ciutadania.

Durant tot l’estiu, tant la piscina municipal com la
platja donaren servei amb totes les adaptacions
necessàries. També les activitats culturals han
représ la seua activitat amb les escoles municipals,
representacions al Centre Rausell, el cicle Mosaics
de Música i el PLIM (Premi de Literatura Infantil de
Meliana).

Només el repunt de casos experimentat en
desembre a Meliana va fer suspendre les activitats
infantils, musicals i de promoció del comerç local
previstes per Nadal. Això sí, els xiquets i les xiquetes
van poder recollir els seus regals de mans dels
Reis de l’Orient en un acte amb estrictes mesures
de seguretat i distanciament.

La possibilitat de suspendre qualsevol de les
activitats sempre ha estat damunt la taula i de fet
ho hem hagut de fer, com hem dit, en Nadal.

Amb tota la lògica del món, és impensable a hores
d’ara poder organitzar actes o activitats amb
aglomeracions, participació massiva o on no siga
possible garantir el distanciament social exigit. I
així ho hem fet. I també així ajudem també sectors
que estan patint (cultura, restauració, comerç…).
I així assumim el repte de fer poble en moments
difícils.

Actes en la nova normalitat

Actos en la nueva  normalidad
Nos hemos adaptado a las circunstancias que
exigen mayor higiene y control de aforo. Se ha
realizado la III Setmana Gastronómica y el II
Concurs de Paella de fetge de bou, vinculados a
productos de proximidad. También se ha celebrado
la entrega de la Carta de Ciutadania, cine de
verano en espacios diferentes, el Passeig Musical,
el Día de los abuelos y abuelas, campeonato

de cartas la Fallera Calavera al polideportivo,
l’Escola d’Estiu y l’Estiu Major, la FIMEL donde
se presentó la plataforma COMMEL, ha estado
abierta la piscina municipal, se ha dotado a la
playa de les adaptaciones necesarias, han vuelto
con las actividades culturales (Centre Rausell,
Mosaics Nolla, PLIM) y actividades de Navidad.

Concert de l’orquestra de Plecte i Pua als actes de la FIMEL

Carta de ciutadania
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Amb la crisi econòmica derivada de
la crisi sanitària, la demanda als
Serveis Socials municipals s’ha vist
incrementada de manera notable.

És per això que s’han augmentat
les partides inicials amb diverses
modificacions pressupostàries per
valor de 150.000 €. Es tracta de no
deixar ningú darrere. Gràcies al
suport del Govern del Botànic, i en
concret de la Conselleria d’Igualtat
i Polítiques Inclusives liderada per
Mònica Oltra, els serveis municipals
s’han vist molt reforçats i això ha
permés una resposta àgil als
problemes generats per la
pandèmia.

La regidora de Serveis Socials,
Marta Valero ,  destaca que
“l’Ajuntament va marcar com a
prioritat des del primer moment la
disponibilitat de recursos municipals
per a atendre les ajudes socials
d’emergència directes a tota la gent
de Meliana que ha sigut colpejada
per la crisi”.

Reforcem Serveis Socials

Reforzamos los Servicios Sociales
Con la crisis del Covid, la demanda de los
Servicios Sociales se ha incrementado de manera
notable. Por eso se han aumentado las partidas
iniciales, para que abarquen a más personas.
Gracias a la Conselleria de Mónica Oltra, los
servicios sociales se han visto muy reforzados
y así poder tener una respuesta ágil. También
por cuarto año se han realizado itinerarios
sociolaborales y se han aplicado programas

Labora así como el programa de empleo de
verano. En este último se contrataron 14 personas.

En la línea de ayudar a la sociedad, como en
otros años, pero especialmente este por la crisis,
los concejales/as de Compromís han aportado
parte de sus ingresos. Este año los beneficiados
han sido cuatro entidades: AHNAR, ASID, Amics
de la Música y UDP.

A banda s’han seguit els programes del departament, destacant
que per quart any consecutiu, s’ha realitzat el programa
d’itineraris d’inserció sociolaboral, cofinançat amb pel Fons
Social Europeu, amb la finalitat d’afavorir la inserció de prop
de 100 persones de Meliana en possible situació de
vulnerabilitat. Les accions s’han realitzat a l’Escola de Persones
Adultes, amb atenció individualitzada i grupal i tallers de
competències digitals, personals, laborals i lingüística per a
una millor integració social i ocupabilitat.

Simultàniament, des de l’àrea d’Ocupació, s’ha realitzat
diversos plans d’ocupació al llarg de tot l’any, acollint-nos a
tots els programes de Labora. També en estiu es va realitzar
el programa d’ocupació d’estiu, amb fons propis de
l’Ajuntament, amb la contractació de 14 persones i més de
50.000 euros.

Compromís dóna 2.100 euros a 4 entitats de Meliana

Les regidores i regidors de Compromís han fet una aportació
de 2.100 euros de les seues retribucions de 2020 a quatre
entitats de Meliana (AHNAR, ASID, Amics de la Música i UDP.
En paraules del portaveu, Joan Orts, “tal com el nostre grup
ja va fer en l’anterior crisi econòmica, teníem clar que l’actual
crisi sanitària també anava a tindre efectes i repercussions en
sectors més sensibles i per això, com ja vam fer al seu dia
(2009 i 2010), hem volgut donar-los un xicotet suport”. Afig
que “si bé en aquesta crisi sí que hi ha suport i cobertura de
les administracions en molts àmbits, no és menys cert que
no s’arriba a tot i les entitats socials, però també les culturals,
estan sent afectades”.

10 Serveis Socials
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En 2020 s’ha produït una fita important en la
recuperació del patrimoni de Meliana: l’obertura
del Palauet de Nolla al públic. Després de les
últimes obres de rehabilitació, les més
importants en la recuperació de l’edifici, amb
una inversió de 610.000 euros, dels quals
252.000 euros procedents dels fons europeus
FEDER del programa de recuperació del
patrimoni de la Generalitat, ara l’edifici ja es
pot visitar. En paraules de l’alcalde, Josep
Riera “ha sigut la primera intervenció integral
i en profunditat, ja que hem actuat en elements
de consolidació de l’edifici com ara els forjats,
tota la fusteria exterior o les façanes sud i est,
però també ha servit per a actuar ja en els
elements decoratius, com ara àmplies zones
de diferents paviments Nolla, les motlures
decoratives en escaiola o les pintures
decoratives en sostres i parets”. En aquests
processos s’ha comptat amb un grup
interdisciplinar de professionals i persones
expertes.

Ara, per primera volta en dècades, el palauet
torna a tindre vida, amb un ús totalment públic.
El Palauet esdevé un orgull per al poble de
Meliana i la nostra aportació més important
en patrimoni, pel que representa l’edifici i el
producte del mosaic Nolla que es realitzava a
la fàbrica. Encara queden successives fases
de rehabilitació, però ara ja hem fet un pas
molt important. De cara a 2021 es treballa per
a millorar els accessos al Palauet amb un

El Palauet de Nolla torna a obrir les portes després
de molts anys

El Palauet de Nolla abre sus puertas
En 2020  el Palau de Nolla ha abierto sus puertas
después de años. Se han invertido 610.000 €
en las primeras fases de rehabilitación, de los
cuales 252.000 son de fondos europeos FEDER.
Ha trabajado un grupo interdisciplinar de
profesionales. El palauet es orgullo del pueblo
de Meliana, y nuestra aportación más importante

para el patrimonio y el mosaico de Nolla. En el
2021 se trabajará para mejorar los accesos con
un carril ciclopeatonal y se trabaja con la empresa
Scheneider para otros elementos. Se efectuan
visitas y se han realizado conciertos en el ciclo
Mosaics de Música. También cabe destacar la
Ruta Nolla urbana.

carril ciclopeatonal unit al carril de la Via Xurra i el
nucli urbà de Meliana i s’està treballant amb l’empresa
Schneider Elèctric per alliberar espai i ubicar en un
futur una escala i ascensor exteriors d’accés a la
primera planta.

A banda de les visites per grups reduïts durant els
caps de setmana, en setembre el palauet ja va acollir
el cicle Mosaics de Música, organitzat per l’IMC. Hem
guanyat així un nou espai cultural amb molt de
potencial, com demostraren els concerts de Pau
Viguer Trio, De Soprano y Arpa, Quartet Teano, Andreu
Valor Edu Comelles & Rafa Ramos o Annie B. Sweet,
que van tindre molta acceptació.

Paral·lelament s’ha anat completant i dotant de
senyalística i de codi QDR aquells edificis del poble
que destaquen per disposar de mosaics i els
propietaris dels quals ofereixen puntualment l’accés
per a visitar-los, tot incorporant-los a l'itinerari urbà
conegut com la Ruta Nolla.

El Palauet de Nolla 11
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La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tiene claro
que su objetivo en el Gobierno valenciano es mejorar la vida
de las personas. Define su departamento, el primero en
vincular Igualdad a la vicepresidencia, como "la conselleria
de los cuidados", concibe la legislación como una
herramienta para que las personas tengan "una vida más
fácil y más feliz".

La ley de Igualdad autonómica data de 2003. ¿Qué
campos conviene actualizar? ¿En qué ejes trabajan?
Entendemos que los principios básicos de la ley tienen que
pivotar sobre la igualdad, la libertad, la inclusión, la no
discriminación y la equidad. Queremos que la ley tenga un
enfoque desde la interseccionalidad: no son los mismos
problemas los de una mujer de clase media-alta, con trabajo
cualificado y estudios superiores, que los de una mujer sin
trabajo, racializada y sin cualificación profesional; de una
mujer migrante o de una una que no lo es, o de cualquier
otra circunstancia que a la discriminación por razón de sexo
o género añada otras discriminaciones.

Queremos que los dos ejes que inspiren la ley sean el
feminismo y la armonización con el planeta, esto que se ha
llamado ecofeminismo pero que tiene que ver con la
necesaria armonía que tiene que haber entre el medio que
nos acoge y la perspectiva feminista. Esto tiene que ver
con muchas cuestiones, desde un urbanismo feminista,
donde la ciudad no se conciba de una forma antigua, sino
que ponga la vida en el centro, una ciudad más preparada
y resiliente a la emergencia climática. Obviamente hay un
eje fundamental que es la redistribución de la riqueza, no
puede ser que la desigualdad vaya creciendo más y más.

Otro eje es el de poner los cuidados en el centro: no hay
sociedad humana en la que no hayan existido los cuidados.
Hay antropólogas que plantean que el salto del ser humano
es el de los cuidados, a raíz de un hallazgo en el que una
persona había sobrevivido a una rotura de fémur, que
demuestra que a esa persona la cuidaron. Hemos tenido
distintos sistemas económicos -feudal capitalista-, pero no
sociedades humanas donde los cuidados no estuvieran
presentes. Y eso que es esencial para el sostenimiento de
la vida, ni tiene un reflejo en el PIB, ni en los análisis
macroeconómicos.

Otro gran eje es el de la distribución del tiempo, los usos
del tiempo. Igual que hay que redistribuir los recursos
económicos hay que redistribuir el tiempo y eso tiene mucho
que ver con la corresponsabilidad, con el tiempo público
y privado. Y el último, los derechos de las personas a ser;

que no pueda haber ninguna discriminación por razón de
sexo, género, identidad y orientación sexual. Somos
conscientes de que es complejo, pero son los enfoques
que le queremos dar.

Su conselleria es, en cierto modo, la conselleria de los
cuidados. Hablamos de infancia, de vejez, de
dependencia, de inclusión. ¿Desde lo público, cómo se
puede trabajar para dignificar esos cuidados?
A mí me gusta más llamarla la conselleria de la vida, porque
abarcamos todas las etapas y procuramos sostener la vida.
¿Cómo se puede hacer? Como lo estamos haciendo.
Hicimos depender Igualdad de la vicepresidencia, cosa que
se ha copiado en el Gobierno de España; tuvimos el primer
gobierno paritario, hemos ampliado la red valenciana de
igualdad -pasando de 35 personas a más de 100-, incluimos
los planes de igualdad en las empresas como cláusula social
para acceder a la contratación público. Respecto a los
cuidados, creo que es importante la red de dependencia,
tenemos más de 100.000 personas en el sistema, que pone
los cuidados en el centro. Hemos bajado a un tercio la lista
de espera que nos encontramos; mejorado las prestaciones
para que cuidar no se convierta en una carga, hemos creado
la asistente terapéutica infantil, porque cuando quien tiene
dependencia es un niño la cuidadora es la madre y esto
favorece que no tenga que renunciar a su carrera profesional.
Antes de que el Gobierno lo hiciera, equiparamos los
permisos de paternidad y maternidad; equiparamos los
derechos de las familias numerosas a las monoparentales,
que la mayoría son monomarentales, con una mujer al frente.
La renta valenciana de inclusión es una herramienta
fundamental de cuidarnos unos a otros; tenemos una
sociedad que teje la red para que nadie se caiga. Estamos
trabajando en la capacitación de las mujeres cuidadoras
en el ámbito profesional, para que una cuestión personal
se convierta en una oportunidad laboral. Creo que se está
trabajando mucho para poner esas 'tres C': criar, cuidar,
curar, y ponerlas en el centro, dotarlas de prestigio para
que adquieran el valor que tienen.

Hace unos meses que se tendría que haber presentado
la Estrategia Valenciana contra la Violencia Sexual,
¿cómo está esa cuestión?

El objetivo era presentarla en noviembre, pero aún se están
perfilando algunas cuestiones. Se quiere que tenga el mismo
formato que el Pacto Valenciano contra la Violencia de
Género y Machista, que cada parte asuma compromisos,
es un pacto muy plural con muchos agentes y se está
acabando de trabajar.
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Mónica Oltra: "Se cambia mucho antes
una ley que una mentalidad; una ley que
una inercia"

500 milions d’euros. Ni més ni menys. Aquesta és la quantitat
addicional que la formació taronja valencianista de
Compromís, amb el seu únic diputat en el Congrés a Madrid,
Joan Baldoví, li ha aconseguit arrancar al Govern de Sánchez
per al territori valencià. Unes millores econòmiques que giren
entorn de l’ajust al pes poblacional del País Valencià, tal
com estableix l’Estatut, les inversions en el servei de rodalia,
l’ampliació del pagament a dependència que arribaria fins al
50% -actualment es troba al 12%- i a més, el Govern central
assumirà el deute de la Marina de València, fet que suposaria

un estalvi de pagament al voltant dels 373 milions d’euros,
així com finalment no implementarà cap mena de peatge a
l’AP-7, autopista que el primer dia de gener de 2020 va ser
alliberada. D’altra banda, el Govern destinarà altres inversions
a les infraestructures hídriques, en concret amb el col·lector
oest del Parc natural de l’Albufera, un augment del pressupost
destinat a combatre plagues a les quals s’enfronta l’agricultura
com la Xylella, així com s’augmentarà la partida als serveis
públics que presta el Govern valencià.
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Compromís aconsegueix que els PGE2021
siguen els primers que s’ajusten al pes
poblacional valencià
El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, li ha
arrancat al Govern inversions en rodalia, l'ampliació del pagament
a la dependència i l'assumpció del deute de la Marina de València
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