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MAC 2016: 
La cultura ompli carrers 
i places de Mislata 

Les noves reurbanitzacions fan les voreres

més amples, segures i accessibles

Un centenar d'artistes tornen a pintar a 

Mislata el grafit més gran d'Espanya

Els autobusos de l'EMT tornaran 
a entrar a Mislata. L'acord entre 
la Generalitat, la Diputació i els 
ajuntaments de València i l'àrea 
metropolitana permetrà restituir 
les línies eliminades el 2012

MISLATA ART AL CARRER S’HA CONVER-
tit en la gran aposta cultural de la 
ciutat. El MAC és ja un certamen con-

solidat gràcies a un cuidada programació que 
cada any selecciona les millors companyies 
d’arts escèniques de tot l’Estat. Són tres dies 

d’intensa activitat, en què els carrers i places 
de Mislata s’omplin de teatre, circ, dansa i 
música. Espectacles d’accés lliure i gratuït, 
per tal d’apropar la cultura a tota la ciuta-
dania i especialment a aquells públics que 
tenen més difícil accedir-hi.
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TELÈFONS D’INTERÉS

ACTUALITAT

El mes de maig ens ha portat l’edició més multitudinària del MAC, 
el festival Mislata Art al Carrer. La ciutadania va disfrutar durant 
tot un cap de setmana d’una quinzena d’espectacles de teatre, 
circ, dansa i música. Una programació variada, per a tots els pú-
blics i, sobretot, de gran qualitat artística. L’edició d’enguany va 
comptar amb una última jornada dedicada a la música al carrer.

El MAC torna a traure les 
arts escèniques al carrer

pàg.
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DIVERSITAT FUNCIONAL

La plaça Major estrena 
jocs infantils adaptats

PARTICIPACIÓ

Mislata acull la I Trobada 
de Consells d'Infància
Més d'un centenar de xiquets participen 
d'esta reunió promoguda per UNICEF

pàg.
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MAJORS

Prop de 3.000 persones 
majors celebren el seu dia pàg.

14

Consulta este número i els 
anteriors en la web Mislata.es 
Ara ja hi pots accedir des del 
teu mòbil o tauleta amb el 
següent codi BIDI: 

pàg.
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PRESENTACIÓ

Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

HACE JUSTO CUATRO AÑOS TERMINABA 
la primera edición del festival de artes 
escénicas de Mislata, el MAC. En aquel 

momento, el ímpetu del aplauso del público 
nos motivó para continuar reforzando un nuevo 
eje de cultura accesible para todos los públicos, 
una puerta que dejaba entrar aire fresco a Mis-
lata, en forma de creación artística.

Ahora, con el cierre de esta cuarta edición, 
consideramos que el éxito está consolidado, 
que cualquier esfuerzo para sacar la cultura a la 
calle ha tenido una recompensa positiva, y que 
las personas con menos medios pueden acce-
der desde nuestras calles y plazas a un elenco 
de compañías que traen circo, acrobacias, músi-
ca y danza. Cuando en otras ciudades decidían 
cerrar salas y liquidar iniciativas culturales, aquí 
tuvimos la valentía de iniciarlas. Debemos estar 
orgullosos de haberlo hecho.

Así, la primavera ya es un referente cultu-
ral en Mislata, pero ya estamos preparando un 
otoño con novedades importantes. Nuestro 
compromiso de recuperar nuestra bienal de 
arte se ha visto reforzado con el beneplácito y 
la colaboración de un hijo predilecto de Mislata: 
Miquel Navarro. Por eso, en los próximos meses 
el arte volverá a salir a nuestras calles en una 
convocatoria apadrinada por nuestro artista 
más querido. Esperamos contar con la partici-
pación de todos aquellos que piensan, como yo, 
que el arte y la cultura son elementos que unen 
personas, y además nos permiten disfrutar de 
más libertad.

Mislata, en constante impulso cultural
Mislata, en constant impuls cultural

FA JUST QUATRE ANYS ACABAVA LA 
primera edició del festival d’arts escè-
niques de Mislata, el MAC. En aquell 

moment, l’ímpetu de l’aplaudiment del públic 
ens va motivar per a continuar amb el reforç 
d’un nou eix de cultura accessible per a tots 
els públics, una porta que deixava entrar aire 
fresc a Mislata, en forma de creació artística.

Ara, amb el tancament d’esta quarta edi-
ció, considerem que l’èxit està consolidat, que 
qualsevol esforç per a traure la cultura al ca-
rrer ha tingut una recompensa positiva, i que 
les persones amb menys mitjans poden acce-
dir des dels nostres carrers i places a un elenc 
de companyies que porten circ, acrobàcies, 
música i dansa. Quan en altres ciutats deci-
dien tancar sales i liquidar iniciatives culturals, 
ací vam tindre la valentia d’iniciar-les. Hem 
d’estar orgullosos d’haver-ho fet.

Així, la primavera ja és un referent cul-
tural a Mislata, però ja estem preparant una 
tardor amb novetats importants. El nostre 
compromís de recuperar la nostra biennal 
d’art s’ha vist reforçat amb el beneplàcit i la 
col•laboració d’un fill predilecte de Misla-
ta: Miquel Navarro. Per això, en els pròxims 
mesos l’art tornarà a eixir als nostres carrers 
en una convocatòria apadrinada pel nostre 
artista més estimat. Esperem comptar amb la 
participació de tots aquells que pensen, com 
jo, que l’art i la cultura són elements que uni-
xen persones, i a més ens permeten disfrutar 
de més llibertat.
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La EMT volverá a Mislata 

LOS AUTOBUSES DE LA EMT VOLVE- 
rán a Mislata. Así lo acordaron todas 
las administraciones implicadas en la 

gestión del transporte público metropolita-
no. Lo hicieron en una reunión celebrada en 
el Palau de la Generalitat, convocada por el 
presidente Ximo Puig, para tratar de alcan-
zar un acuerdo que solucione los proble-
mas de movilidad creados en 2012, cuando 
el anterior gobierno del Ayuntamiento de 
Valencia decidió suprimir las líneas de au-
tobús que circulaban por los municipios del 
área metropolitana. 

La Generalitat, a través de la Conselleria 
de Obras Públicas y Vertebración del Territo-
rio, asumirá el coste del servicio de autobús 
durante este año, mientras se crea la futura 
entidad que debe gestionar el transporte 
metropolitano y llegan los recursos del Es-
tado a través del contrato programa. Para la 

financiación del servicio, la Generalitat con-
tará con el respaldo económico de la Diputa-
ción de Valencia.

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández 
Bielsa, fue el encargado de hablar en nom-
bre de los alcaldes del área metropolitana, de 
quienes dijo que “somos los grandes perjudi-
cados por la política de movilidad del Partido 
Popular; del PP de Valencia, que nos quitó las 
líneas de la EMT y dejó aislados a nuestros 
vecinos, y del gobierno del PP en la Genera-
litat, que desmanteló la Agencia Valenciana 
de Movilidad y dejó perder el contrato pro-
grama”. 

Bielsa expresó la “enorme satisfacción” 
de los municipios por el acuerdo alcanzado 
para restituir el servicio de autobús.  Y se lo 
agradeció a su principal artífice, el presidente 
Ximo Puig, “que hoy ha vuelto a demostrar 
que el gobierno del cambio es una realidad 
y que con diálogo se puede llegar a acuerdos 
como éste, de los que sirven para mejorar la 
vida de la gente”.

Los autobuses entrarán de nuevo en el área metropolitana gracias 
a la mediación de la Generalitat y la Diputación en el conflicto

El Palau de la Generalitat fue el 
escenario del acuerdo promovido 
por Ximo Puig y la consellera Mª 
José Salvador.

Valencia debe decidir 
ahora cómo retrotraer la 

situación a 2012

Tras la presentación del acuerdo, el Ayuntamiento de Valencia y 
los técnicos de la EMT deben preparar una propuesta que sa-
tisfaga las necesidades de los municipios. Dado que el acuerdo 

consiste en retrotraer la situación de las líneas de la EMT al momen-
to en que se encontraban en 2012, el Ayuntamiento de Mislata sigue  
manteniendo su posición  de recuperar la antigua línea 7 que conec-
taba el Hospital Militar con el Mercado Central. 

Bielsa habló en nombre de los alcaldes 
del área metropolitana para mostrar su 
satisfacción y agradecer el acuerdo 
a Ximo Puig, su principal artífice.

ACUERDO POR EL 
TRANSPORTE 
METROPOLITANO

ACTUALIDADACTUALITAT

El acuerdo consiste en recuperar las líneas de 2012, por lo 
que el Ayuntamiento de Mislata sigue pidiendo el antiguo 7 
que conectaba el Hospital Militar con el Mercado Central.
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ACTUALIDADACTUALITAT

La reunión que 
marcó el inicio del 
proyecto
El 8 de abril de 2016, el presidente de la Ge-
neralitat, Ximo Puig, recibía por primera vez 
a un alcalde de Mislata.  Carlos Fernández 
Bielsa acudió a la cita con una carpeta de 
reivindicaciones, entre las que destacaba 
el complejo sociodeportivo y cultural para-
lizado desde 2012 y la residencia. Bielsa le 
pidió a Puig ayuda para convertir el cuartel 
en un centro para mayores y que fuera pú-
blico y de gestión pública. Desde ese día, el 
proyecto empezó a hacerse realidad.EL PRESIDENTE XIMO PUIG RECIBE AL ALCALDE DE MISLATA EN EL PALAU DE LA GENERALITAT.

EL PROYECTO PARA CONVERTIR EL AN-
tiguo cuartel militar de Mislata en una 
residencia y un centro de día para per-

sonas mayores está mucho más cerca de ha-
cerse realidad. Y lo está gracias a una reunión 
que mantuvo el pasado 18 de abril el alcalde 
de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, con la 
vicepresidenta de la Generalitat y conselle-
ra de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica 
Oltra. Bielsa llevaba en la carpeta el proyecto 
de la residencia y a Oltra le encantó, hasta el 
punto de confirmar el apoyo del gobierno 
valenciano para llevarlo adelante. 

El alcalde acudió con un dossier de foto-
grafías y planos del antiguo acuartelamiento 
militar Vigil de Quiñones que cautivaron a la 
vicepresidenta: “Nos ha gustado mucho el 

proyecto del alcalde de Mislata porque es 
muy amable; es un lugar precioso para vivir”. 
Mónica Oltra confirmó tras la reunión que 
la propuesta de Mislata responde a la nue-

va concepción de residencias de “pequeña 
escala” que tiene la Conselleria, “donde las 
personas mayores se sientan como en casa”. 

El Ayuntamiento ha preparado un ante-
proyecto y lo ha presentado ya en la Con-
selleria de Políticas Inclusivas e Igualdad 
para que sus técnicos empiecen a trabajar 
cuanto antes, tanto en  la rehabilitación de 
los edificios del antiguo cuartel como en la 
gestión de la futura residencia, que tal como 
ha anunciado el alcalde, “será pública y de 
gestión pública”. Bielsa salió de la reunión 
muy satisfecho porque “el compromiso de 
Mónica Oltra nos permitirá cumplir una rei-
vindicación histórica y tener de una vez por 
todas en Mislata una residencia para las per-
sonas mayores”.

La Generalitat se compromete a 
convertir el cuartel en una residencia
El alcalde se reúne con la vicepresidenta y consigue el apoyo de la Conselleria 

para que el futuro complejo de mayores sea público y de gestión pública 

Mónica Oltra: “Nos ha gustado 
mucho el proyecto porque es 
muy amable, un lugar precioso 
para vivir. Esperamos ponerla en 
marcha muy pronto porque Mislata 
necesita este recurso”.

REUNIÓN MANTENIDA EN LA SEDE DE LA CONSELLERIA DE 
POLÍTICAS INCLUSIVAS E IGUALDAD CON MÓNICA OLTRA.



ACTUALITAT

Las obras de la 
piscina entran en 
su recta final
Las obras de remodelación integral de la 
piscina de verano estarán listas este mes de 
junio, coincidiendo con el inicio del periodo 
estival. El proyecto ha mejorado todo el 
recinto y todos los equipamientos, desde los 
vasos de las dos piscinas, hasta el edificio de 
los vestuarios, donde se han renovado los 
servicios y las duchas, el vestíbulo, la con-
serjería, el botiquín y el almacén. Además, se 
ha construido un sistema de depuración del 
agua con una nueva canalización perimetral.

LA REMODELACIÓN CULMINARÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS Y ESTARÁ LISTA PARA EL INICIO DEL VERANO.

Más espacio para los peatones
El Ayuntamiento reurbaniza el entorno de Padre Llansol y el barrio de San 

Francisco para hacer las aceras más anchas, seguras y accesibles

Los proyectos de reurbanización del en-
torno de la calle Padre Llansol, una de 
las zonas más transitadas a pie por la 

cercanía de centros educativos, deportivos y 
sanitarios, y el barrio de San Francisco, don-
de se encontraban las calles más degradadas 
de la ciudad, ya han finalizado.

Las dos zonas en las que ha actuado el 
Ayuntamiento presentan aceras mucho más 
amplias y con nuevo mobiliario urbano. Ade-
más, las calles son ahora completamente 

accesibles tras la eliminación de las barreras 
arquitectónicas que presentaban algunos 
vados, el desplazamiento de farolas y cua-

dros de luces que había en las aceras y que 
eran un obstáculo para los peatones o la ins-
talación de pavimentos táctiles y direcciona-
les en los pasos de peatones (para viandan-
tes con discapacidad visual). En cuanto a las 
calzadas, el Ayuntamiento también ha repa-
vimentado todas las calles que presentaban 
baches o síntomas de degradación.

Las mejoras se han hecho en cuatro me-
ses y su coste ronda los 600.000€, financia-
dos gracias a la Diputación de Valencia.

Todos los proyectos siguen un 
mismo modelo, basado en recuperar 
espacios para la ciudadanía
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Un parque con 
columpios adaptados

La plaza Mayor estrena dos zonas de juegos 
infantiles, de 0 a 6 y de 6 a 12 años, adaptadas 

para niños con diversidad funcional

EL PARQUE INFANTIL DE LA PLAZA 
Mayor está abierto al público y ya 
disfrutan de él los más pequeños de 

Mislata, especialmente los menores con di-
versidad funcional, que hasta ahora no dis-
ponían de juegos infantiles completamente 
adaptados a sus necesidades. Aunque en La 
Canaleta hay algunos juegos para niños con 
movilidad reducida, esta es la primera vez 
que se adapta un parque para menores con 
discapacidad de 0 a 6 años.

El parque está siendo todo un éxito y 
también la zona adaptada, que está permi-

tiendo que “todos los niños y niñas de Mis-
lata puedan jugar y divertirse en igualdad 
de oportunidades”, asegura Carlos Fernán-
dez Bielsa. No obstante, el alcalde lanza un 
mensaje de concienciación: “Tenemos que 
ser conscientes de lo que significa para es-
tos niños tener unos juegos adaptados. Por 
eso hemos de respetar y hacer respetar su 
uso exclusivo, porque de lo contrario su feli-
cidad será sólo cuestión de días”. 

Los nuevos columpios tienen un asien-
to de goma para bebés y un asiento adapta-
dos con un diseño especial semireclinado y 

arnés de seguridad. A los columpios se une 
un carrusel, en el que los niños pueden su-
birse con sus carros o sillas de ruedas.  

Fiestas de cumpleaños sobre ruedas
El Parque Infantil de Tráfico La Canaleta de Mislata recibe una 

media de 1.600 niños y niñas al año. La mayor parte de las 
visitas procede de las actividades concertadas con los cole-

gios, que suelen programarse entre semana, y los fines de semana   
las instalaciones abren para el público familiar. 

Sin embargo, desde hace unos meses, Nemasa -la empresa 
municipal que gestiona el servicio- ofrece la posibilidad de cele-
brar allí fiestas de cumpleaños, una alternativa a la tradicional ce-
lebración en el parque de bolas que está teniendo mucho éxito 
entre la ciudadanía de Mislata.

Los asistentes a las fiestas de cumpleaños meriendan en el aula 
y, tras soplar las velas de la tarta, se lo pasan en grande en el circui-
to vial. Una alternativa lúdica, divertida y también formativa. 

7



MISLATA
ARTALCARRER

Els voluntaris del MAC 2016

La plaça del MAC

Intervenció de tape-art

Jornadainaugural

Cía
Aérea

SaraEscudero

UpARTE

Circ Bover

Taller de CircGran Fele

Cía
D’Click

L’equip que ha fet possible esta 4ª edició

Leandre Maitomano

Zurramacatillo

Zirika Zirkus

Colectivo
Circo

CCía
Aérrea

SaraEsccudero

Circ Booveer

Marató de piano

Alberto Gestoso



MISLATA
ARTALCARRER

Els voluntaris del MAC 2016

La plaça del MAC

Intervenció de tape-art

Jornadainaugural

Cía
Aérea

SaraEscudero

UpARTE

Circ Bover

Taller de CircGran Fele

Cía
D’Click

L’equip que ha fet possible esta 4ª edició

Leandre Maitomano

Zurramacatillo

Zirika Zirkus

Colectivo
Circo

CCía
Aérrea

SaraEsccudero

Circ Booveer

Marató de piano

Alberto Gestoso



11

La Ramón Ibars celebra 
el seu XXV aniversari

La Coral Ramón Ibars de Mislata ha celebrat enguany  
un quart de segle d’existència i ho ha fet amb una 
exposició retrospectiva i un concert molt especial, 
celebrat al teatre del Centre Cultural. Per a l’ocasió, 
triaren Gloria, de Vivaldi, en una emotiva interpreta-
ció dirigida per Eslava Volontir, amb la col·laboració 
especial del Centre Instructiu Musical de Mislata. 

L’Associació Andalusa 
corona les noves reines
Marta López Muñoz i Ainara Gómez Rodríguez 
seran les màximes representants de l’Associació 
Andalusa de Mislata. Fa uns dies es va celebrar 
l’acte de coronació al Centre Cultural, un acte ple  
d’emoció, colorit i que va comptar, com és ha-
bitual en les cites de l’associació, amb diferents 
manifestacions artístiques d’arrels andaluses, 
especialment relacionades amb el ball.

Les falles celebren el 
trasllat de la Senyera

L’Agrupació de Falles de Mislata ha celebrat el tradi-
cional trasllat de la Senyera. Enguany, els presidents 
i falleres majors de les onze comissions es van con-
centrar al casal de la falla Salvador Giner-Gregorio 
Gea, la comissió encarregada de custodiar l’emblema 
de tots els valencians durant el passat exercici, per a 
portar-la fins al casal de la falla Creu i Mislata.

CULTURA

Mislatas Representan
El festival d'Street Art celebra la cinquena 

edició pintant un mural de més de 1.000 metres

ELS AMANTS DE L’ART URBÀ ES  
donaren cita una vegada més en 
esta última edició del Mislatas Re-

presentan, el festival de caràcter biennal 
que ja s’ha consolidat com un referent 
a nivell nacional. I és que més de 100 
artistes de reconegut prestigi tornaren 
a reunir-se a Mislata i deixaren la seua 
empremta d’art urbà a la ciutat.

Organitzat pel col·lectiu XLF, el Con-
sell de la Joventut i la Regidoria de Jo-
ventut, el festival tornà a comptar amb 
el patrocini de Fermax, i de nou, pintà 
el mural més gran que existix a tot Es-

panya, més de 1.000 metres quadrats 
d’art, els que ocupa la façana exterior 
de l’institut Molí del Sol, al costat del 
parc de la Canaleta, a més del mur de la 
central de la Policia Local i el del pavelló 
poliesportiu. 

A banda del grafit els assistents gau-
diren també de diverses activitats re-
lacionades amb la cultura del hip-hop, 
com una nova edició de Joc de S.K.A.T.E., 
un concurs de fotografia, exhibicions 
acrobàtiques i el Mislatitas Represen-
tan,  el certamen de grafit per als més 
me-nuts de la casa.

Una cita on no hi 
pot faltar el hip-hop
El hip-hop no pot faltar en este festival i 
per això durant tot el dia tingueren lloc les 
actuacions de reconeguts dj’s, com Rosvil, 
Seb-Zero, Chicho Solaz, CasiusTonen o Edy, 
a més del concert en directe d’Erik Herve, 
Omar El Hachemi i Kovitch.

10



11

DONA

EL PROJECTE QUE MILLOR SIMBOLIT-
za l’aposta de Mislata per les políti-
ques d’igualtat és la Casa de la Dona, 

l’epicentre de totes les activitats encamina-
des a fomentar la presència de les dones en 
la vida política, cultural i social. Inaugurada 
el 31 de març de 2006, la Casa de la Dona 
de Mislata és hui el punt de trobada de les 
dones de la ciutat i el nucli impulsor i coor-
dinador de totes les actuacions dirigides a 
eliminar qualsevol tipus de discriminació per 
raons de gènere.

L’Ajuntament va celebrar els seus deu 
anys i ho va fer amb la projecció d’un do-
cumental que repassa la història del cen-
tre i posa en valor els servicis que des d’allí 

s’oferixen a la ciutadania. Produït per Mis-
lata TV, l’audiovisual mostra l’evolució de 
les polítiques dirigides a les dones des de 
fa deu anys fins a l’actualitat, des de tots els 
seus vessants: educació, formació, ocupació, 
conciliació de la vida laboral i familiar, salut i 
benestar, participació social, cultural i políti-
ca i, per descomptat, la incansable tasca de 
conscienciació i sensibilització enfront de 
la violència de gènere, així com els servicis 
d’atenció a les víctimes que es presten des 
de la Casa de la Dona.

Deu anys de camí per la igualtat
La Casa de la Dona de Mislata celebra l'aniversari amb un documental que 

mostra l'evolució de les polítiques dirigides a les dones

Inaugurada el 31 de març de 2006, 
la Casa de la Dona és hui el punt de 
trobada de les dones de la ciutat

L'acte de celebració de 
l'aniversari de la Casa de la 
Dona va estar presidit per 
l'alcalde, Carlos Fernández 
Bielsa, la regidora de la 
Dona i Polítiques d'Igualtat, 
Carmen Lapeña, i la tècnica 
responsable de l'àrea, Agnés 
Talaya.

Jornada de convivència 
al parc de La Canaleta

La Regidoria de la Dona i Polítiques d’Igualtat porta tres anys con-
secutius organitzant una jornada de convivència per a fomentar 
la unió de totes les associacions i, sobretot, per a conéixer els ser-

veis que cada una oferix. Les tres edicions s’han celebrat al parc de La 
Canaleta amb gran èxit de convocatòria i amb una intensa programació 
d’activitats organitzades pels mateixos col·lectius de dones. 
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L’AJUNTAMENT DE MISLATA ESTÀ 
duent a terme una experiència pio-
nera a nivell nacional que no tardarà 

molt a estendre’s. Es tracta de les primeres 
deteccions, i el seu posterior tractament, 
de casos de joves amb addicció al Whats-
App. La Unitat de Prevenció Comunitària de 
Mislata ja atén quatre joves, d’entre 14 i 16 
anys, amb problemes de dependència als 
xats del telèfon mòbil. 

El perfil d’estos joves és molt similar. 
Poden passar-se hores wasapejant, fins i 
tot durant la nit, i acaben perdent la noció 
del temps, aïllant-se de tot el que els en-
volta. I com amb qualsevol altra addicció, 
experimenten una sensació semblant a la 
síndrome d’abstinència quan se’ls priva del 
telèfon mòbil. Es posen nerviosos, es tor-
nen violents, criden, peguen colps, etc.

Estes reaccions desmesurades són les 
que porten als seus pares a demanar ajuda. 
És ací on entra en acció la UPCCA de Mis-
lata i en concret Quique Madrid, psicòleg i 

expert en addicció a les noves tecnologies 
que treballa per a l’Ajuntament. Ell és qui 
parla amb els xics addictes al WhatsApp: 
“No podem usar les mateixes estratègies 
que utilitzem amb altres substàncies com 
el cannabis, la cocaïna o l’alcohol, perquè 
estos joves són nadius digitals i no els pots 
dir que mai més podran utilitzar el mòbil”. 

Al principi, cal llevar-los el dispositiu, però 
per poc de temps, ja que el més important 
és “ensenyar-los a utilitzar-lo”. 

Pla municipal sobre drogues
La del WhatsApp és una addicció de 

les anomenades “comportamentals”, és 
a dir, que no estan provocades per una 
substància, sinó per una conducta o com-
portament, com les compres compulsives 
o l’addicció al joc o al sexe. Totes elles estan 
arreplegades en el Pla Municipal sobre Dro-
gues i altres Conductes Addictives de Misla-
ta, un document aprovat per l’Ajuntament 
i supervisat per la Generalitat que detalla 
les accions i programes desenvolupats en 
matèria de drogodependències. 

A més de l’atenció psicològica, la UPC-
CA de Mislata treballa molt la prevenció, 
sobretot amb xarrades als instituts, i la 
sensibilització dels pares i mares, a través 
d’una singular iniciativa anomenada Escola 
de Pares i Mares. 

Joves addictes al WhatsApp
La Unitat de Prevenció 

Comunitària de 
l'Ajuntament comença 

a tractar casos 
d'adolescents per la 
seua dependència al 

conegut xat del mòbil

JOVENTUT

Premis Juvenils 
de Literatura Breu
El Centre Sociocultural La Fàbrica ha sigut de nou 
l’escenari triat per a celebrar l’acte de lliurament 
de la XXII edició dels Premis Juvenils de Literatura 
Breu que organitza la Regidoria de Joventut, 
dirigits a un públic d’entre 12 i 20 anys. En l’acte 
es va presentar el llibre D’Il·lusions també es 
viu, editat per Bromera, que arreplega les obres 
seleccionades pel jurat dels Premis. 

A més de l’atenció psicològica, la 
UPCCA treballa la prevenció, amb 
xarrades en els instituts i als pares
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INFÀNCIA

Pictogrames per tota la ciutat
L'Ajuntament col·locarà més de mil dibuixos a col·legis, edificis públics 

i carrers per a persones amb autisme i altres trastorns del llenguatge

Trobada de 
consells d'Infància
Més d’un centenar de xiquets i xiquetes que 
conformen els consells d’Infància i Adolescència de 
la Comunitat Valenciana es donaren cita a Mislata 
el passat 21 de maig. Participaren en una trobada 
que va celebrar amb èxit la seua primera edició 
i a què també estaven convocats els i les tècnics 
municipals que s’encarreguen de dinamitzar les 
polítiques dirigides als més joves. La trobada 
estava promoguda per UNICEF i organitzada per 
les quatre ciutats “Amigues de la Infància”.

LES PERSONES AMB AUTISME I AL- 
tres síndromes i trastorns que afec-
ten el llenguatge utilitzen els picto-

grames per a moure’s pel seu entorn, però 
encara més, els necessiten als llocs públics 
perquè la seua comprensió del món siga 
major. Açò és el que ha motivat el govern 
de Mislata a posar en marxa un ambiciós 
projecte que consistirà en la senyalitza-
ció de tota la ciutat amb este sistema de 
comunicació augmentatiu. Com explica 
l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “volem 
que Mislata siga una ciutat inclusiva i in-
tegradora, on totes i tots tinguem els ma-
teixos drets i oportunitats, i on ens sentim 
a gust independentment de les nostres 
capacitats”.

Els sistemes augmentatius de comuni-
cació són formes d’expressió diferents al 

llenguatge escrit i parlat. Gràcies a estos 
sistemes, les persones -ja siguen xiquets, 
joves, adults o ancians- que per qualsevol 
causa no han adquirit o han perdut un ni-
vell de parla suficient per a comunicar-se 
de forma satisfactòria, poden superar els 
seus problemes de llenguatge. A més, com 
apunta la regidora d’Educació, Ana María 
Julián, “els pictogrames són molt útils no 

solament per a xiquets i xiquetes autistes o 
amb necessitats especials sinó també per 
a persones majors i població immigrant”.

Els pressupostos d’enguany dispo-
sen  d’una aplicació per a l’adquisició i 
instal·lació de més de mil pictogrames.  En 
esta primera fase, explica Ana Mª Julián, 
“senyalitzarem tots els col·legis, els edificis 
públics i els carrers, i deixarem per a una 
segona fase la possibilitat que associacions 
i entitats privades, com els comerciants, 
puguen sumar-se al projecte col·locant 
pictogrames en els seus establiments”.

La regidora ja ha presentat el projecte 
als directors dels col·legis, a les AMPA i al 
Consell Escolar de Mislata. Ara, els tècnics 
municipals identificaran els espais on es 
col·locaran i el professorat triaran els di-
buixos des d’un punt de vista pedagògic.

Ana Mª Julián: “Els pictogrames 
són molt útils no solament per 
a xiquets autistes, també per a 
persones majors i inmigrants”

EL PROJECTE VA NÀIXER PER INICIATIVA D’UNA VEÏNA DE MISLATA I MARE D’UNA XIQUETA DIAGNOSTICADA AMB LA SÍNDROME D’ANGELMAN QUE ESTUDIA AL COL·LEGI JAUME 
I. ALLÍ, PER A TREBALLAR LA INTEGRACIÓ D’ESTOS XIQUETS, HAN PLENAT EL COL·LEGI AMB ESTOS DIBUIXOS, QUE ARA S’EXPORTARAN A TOTA LA CIUTAT.

12
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Homenatge als nostres majors
Prop de 3.000 persones es donen cita a la plaça Major en un acte festiu 

i de reconeixement a les associacions de la tercera edat 

MAJORS

MISLATA HA CELEBRAT DEL 23 AL 
31 de maig les XXXI Jornades 
del Major, una macroactivitat 

coordinada per l’Ajuntament i els diferents 
col·lectius de persones majors que oferix 
deu dies d’exposicions, actuacions musi-
cals, representacions de teatre i els tradicio-
nals campionats de jocs de taula. El plat fort 
d’estes jornades és, sense dubte, la celebra-
ció del Dia del Major.

En el padró d’habitants de Mislata hi ha 
censats al voltant de 6.900 persones majors 
de 65 d’anys i, d’elles, unes 5.500 -quasi un 
80%- estan inscrites en alguna de les asso-

ciacions i llars de jubilats. Per este motiu, la 
celebració del Dia del Major es convertix 
cada any en un acte d’homenatge a este 
teixit associatiu.

Les juntes directives de la Llar de Nos-
tra Senyora de Fàtima, l’Espai del Jubilat 
de la Fàbrica, la Llar del Quint, el Club de 
Canut, l’associació Majors Voluntaris, la Llar 
del Sud, els Majors Socialistes Tierno Gal-
ván i el Club de Petanca i Jocs Tradicionals  
pujaren a l’escenari, per este ordre, per a 
rebre el reconeixement de l’Ajuntament i 
l’aplaudiment de les prop de 3.000 perso-
nes que es donaren cita a la plaça Major.

Mislata organitza cada any més d’un 
centenar de tallers i cursos forma-
tius i d’oci. Molts d’ells, sobretot els 
artístics, culminen cada any amb 
una actuació o una exposició que 
s’emmarca dins de les Jornades 
del Major i que l’alumnat treballa i 
assaja en classe durant les setmanes 
prèvies.

Música, teatre 
i exposicions
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A la final de Divisió d’Honor
El Fent Camí de Mislata aconseguix, per tercer any consecutiu, disputar la 

màxima competició d’atletisme amb els huit millors clubs nacionals

ESPORTS

A PRIMERS DE MAIG ES VA DISPU-
tar la primera jornada de la Divisió 
d’Honor d’atletisme, la competició 

que reunix els millors clubs d’atletisme de 
tot Espanya. En esta primera jornada, el 
Fent Camí de Mislata havia d’enfrontar-se 
al Pamplona Atlético, el Nerja i el Decatlón 
Elx. 

La jornada es va disputar a les pistes 
d’atletisme de l’antic llit del riu Turia, a Va-

lència, amb el Fent Camí com a club orga-
nitzador. I tot i que els de Mislata arribaven 
amb sis baixes d’atletes de primer nivell, 
feren una espectacular competició acon-
seguint la victòria final, amb 202 punts, 
per davant del Pamplona Atlètic, que es va 
quedar amb 200. 

La segona jornada de la Divisió d’Honor 
es va disputar el dia 21 de maig i va en-
frontar el Fent Camí amb la Reial Societat 

de Sant Sebastià, el Vino Toro de Zamora i 
l’Agrupació Atlètica Catalunya, un quadran-
gular en el qual els dos primers es classifica-
ven per a la final de Divisió d’Honor. I amb 
una meritòria segona posició, els de Mislata 
aconseguiren l’objectiu. 

Per tercer any consecutiu, el Fent Camí 
de Mislata s’enfrontarà als altres set millors 
clubs en una competició pel títol nacional 
que es disputarà l’11 de juny. 

Menys Graus organitza 
l'Esport a la Canaleta

El Balonmano Mislata 
trau la pista al carrer

EL COMPLEX POLIESPORTIU LA CANALETA DE MISLATA I LES PISTES ES-
portives situades tant dins com als voltants del parc acolliren fa uns dies la 
tercera edició d’“Esport a la Canaleta”. Es tracta d’una activitat multiespor-

tiva impulsada per l’associació Menys Graus de Mislata i diversos clubs esportius, 
per a fomentar la pràctica de l’esport com a alternativa d’oci. Centenars de perso-
nes disfrutaren, un any més, d’esta iniciativa.

EL CLUB D’HANDBOL ILESPAIN MISLATA I LES REGIDORIES D’ESPORTS I IN-
fància han coordinat un projecte que porta per títol Balonmano en la Calle amb el 
qual pretenien fomentar la pràctica de l’esport entre els més joves. Este projecte 
d’animació social i esportiva pretén arribar al veïnat més jove de Mislata per a 
mostrar-los els esports d’equip i la vida activa aprofitant els mateixos carrers i 
places de la localitat.



*FENT ÚS DE LA MATEIXA BICICLETA
UN TEMPS MÀXIM DE 2 HORES

Des de l’1 de juny
al 30 de setembre

nou preu del servei:

 9 euros*


