
SANITAT PÚBLICA

La Biennal Miquel 
Navarro ompli d'art els 
carrers de la ciutat

La Generalitat anuncia una 
inversió de 100 milions 
d'euros per a reformar i posar 
en funcionament totes les 
instal·lacions de l'antic Hospital 
Militar de Mislata

D
el 25 de novembre al 21 de desembre, 
la Biennal Miquel Navarro ha omplit 
els carrers de la ciutat d’art contem-

porani. La recuperació d’este ambiciós 
projecte cultural, apadrinat per l’artista 
mislater més internacional, ha tornat a po-

sar Mislata a l’avantguarda de la promoció 
artística i cultural. En esta primera edició 
s’han seleccionat els projectes de deu re-
coneguts artistes, que han tingut oportu-
nitat d’intervindre treballant directament 
amb el teixit urbà i social de Mislata.
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TELÈFONS D’INTERÉS

SANITAT

L’antic Hospital Militar Vázquez Bernabeu de Mislata es convertirà, 

en els pròxims quatre anys, en l’Hospital Manuela Solís gràcies a 

una inversió de la Generalitat que superarà els 100 milions d’euros. 

El projecte preveu una remodelació de l’actual edi  ci d’Urgències 

per a augmentar els servicis assistencials a la població de Mislata, 

complint així els compromisos signats en 2009.

La Generalitat invertirà 100 
milions en l’Hospital Militar

POU DEL QUINT

Sorteig per a repartir 
els horts urbans

ART AL CARRER

Una ciutat d'avantguarda 
cultural i artística
Mislata recupera la Biennal Miquel Navarro 
i ompli els carrers d'art contemporani

FESTES

Els events esportius atrauen 
en massa a la ciutadania 

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: 
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PRESENTACIÓ

Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

S
omos conscientes de la importancia que 

tiene para nuestra ciudad aumentar el 

estatus de calidad de vida que nos pro-

porcionan nuestros servicios públicos básicos. 

El nuestro ha sido un pueblo reivindicativo ante 

la pérdida de derechos fundamentales, o ante el 

injusto recorte en servicios, que siempre acen-

túa las desigualdades sociales.

El pasado mes de noviembre, el president 

de la Generalitat vino a nuestro hospital para 

anunciarnos algo tan positivo como un paque-

te de 100 millones de euros de inversiones para 

convertirlo, de aquí a 2021, en el Hospital Ma-

nuela Solís Clarás, en honor a la primera valen-

ciana que se licenció en Medicina. 

Un cambio de nombre simbólico que sig-

ni  cará progreso para nuestra sanidad, para 

nuestra ciudad y para futuras generaciones. La 

rehabilitación integral del hospital supone una 

mejora en nuestra calidad de vida, un compro-

miso político cumplido.

Desde aquí, quiero agradecer a todos los 

vecinos y vecinas que Mislata siempre se mos-

trase reivindicativa. Las manifestaciones y con-

centraciones, el apoyo ciudadano al Pacto por la 

Sanidad de Mislata han tenido su efecto con el 

nuevo gobierno autonómico. Pronto veremos 

convertido el antiguo hospital militar en nues-

tro centro sanitario de referencia. 

Desde el Ayuntamiento velaremos por el 

cumplimiento de este anuncio y seguiremos 

defendiendo, como siempre, que nuestro hos-

pital debe ser público y de gestión pública.

Recuperamos nuestro hospital
Recuperem el nostre hospital

S
om conscients de la importància que 

té per a la nostra ciutat augmentar 

l’estatus de qualitat de vida que ens 

proporcionen els nostres serveis públics bà-

sics. El nostre ha sigut un poble reivindicatiu 

davant la pèrdua de drets fonamentals, o da-

vant la injusta retallada en serveis, que sem-

pre accentua les desigualtats socials. 

El passat mes de novembre, el president 

de la Generalitat va vindre al nostre hospital 

per a anunciar-nos una cosa tan positiva com 

un paquet de 100 milions d’euros d’inversions 

per a convertir-lo, d’ací a 2021, en l’Hospital 

Manuela Solís Clarás, en honor a la primera 

valenciana que es va llicenciar en Medicina. 

Un canvi de nom simbòlic que signi  carà 

progrés per a la nostra sanitat, per a la nostra 

ciutat i per a futures generacions. La rehabili-

tació integral de l’hospital suposa una millora 

en la nostra qualitat de vida, un compromís 

polític complit. 

Des d’ací, vull agrair a tots els veïns i veï-

nes que Mislata sempre es mostrara reivindi-

cativa. Les manifestacions i concentracions, el 

suport ciutadà al Pacte per la Sanitat de Misla-

ta han tingut el seu efecte amb el nou govern 

autonòmic. Prompte vorem convertit l’antic 

hospital militar en el nostre centre sanitari de 

referència. 

Des de l’Ajuntament vetlarem pel compli-

ment d’este anunci i seguirem defensant, com 

sempre, que el nostre hospital ha de ser pú-

blic i de gestió pública.

/carlosfernandezbielsa

/carlosfbielsa

/carlosfbielsa
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La Generalitat invertirá 100 
millones en el Hospital Militar

R
EPARAR LA DESASISTENCIA A LA SA

lud mental, adaptar el sistema a las 

necesidades de los pacientes crónicos, 

mejorar la plani  cación logística y dotar a la 

ciudadanía de Mislata de los servicios asis-

tenciales comprometidos desde 2009. Estos 

son los principales objetivos del proyecto de 

reforma del antiguo Hospital Militar Vázquez 

Bernabeu que la Generalitat presentó hace 

unas semanas. En total, más de 100 millones 

de euros de inversión que comenzarán en 

2017 y cuya ejecución está previsto que se 

complete en 2021.

Así lo explicó la consellera de Sanidad, 

Carmen Montón, en un acto celebrado en 

el recinto hospitalario al que asistió también 

el president de la Generalitat, Ximo Puig. El 

proyecto prevé la creación de un hospital 

de larga estancia, otro de salud mental y un 

centro logístico que prestará servicio a todos 

los hospitales del área metropolitana. Y lo 

que más interesa a los vecinos de Mislata, la 

rehabilitación del edi  cio de urgencias para 

cumplir los compromisos  rmados por la 

Conselleria: urgencias pediátricas, quirófa-

nos de cirugía ambulatoria, unidad de ingre-

so de corta estancia, servicois de radiología, 

laboratorio de bioquímica o área de radio-

diagnóstico, entre otros.

Puig destacó que este proyecto “no es un 

éxito del Consell sino de las asociaciones ve-

cinales y del Ayuntamiento, cuyas moviliza-

ciones pusieron sobre la mesa las demandas 

de Mislata”. El president anunció que, esta 

vez sí, el Hospital Militar será “un hospital de 

referencia para toda el área metropolitana” y 

anunció que llevará el nombre de Manuela 

Solís, la primera mujer valenciana licenciada 

en Medicina.

Los presupuestos del Consell para 2017 

ya incluyen un millón de euros y otros 15 du-

rante lo que queda de legislatura. 

El proyecto incluye la rehabilitación del edifi cio de urgencias para 
prestar los servicios prometidos a la ciudadanía de Mislata

Bielsa destaca el triunfo de las asociaciones

E
n la misma línea que después rati  có Ximo 

Puig, el alcalde de Mislata intervino antes para 

agradecer la inversión de la Generalitat y des-

tacar que es “un reconocimiento a las asociaciones 

vecinales por su constante lucha por los derechos 

ciudadanos”. Bielsa hizo repaso de los incumpli-

mientos del anterior Consell y de todas las movili-

zaciones de los vecinos para exigir, desde el primer 

día, una sanidad pública y de gestión pública. “Hoy 

se demuestra que la fuerza de un pueblo, si está 

unido, es imparable”. Bielsa explicó que “la educa-

ción y la sanidad deben ocupar el espacio más alto 

en las prioridades de cualquier gobierno” y recordó 

que en 2015 Ximo Puig  rmó con las asociaciones 

vecinales cumplir los compromisos del Hospital Mi-

litar si llegaba a ser presidente.

El president anuncia que el hospital 
se llamará Manuela Solís, la primera 
valenciana licenciada en Medicina

ACTUALIDADACTUALITAT

“La fuerza de un pueblo, si está unido, es imparable”

INTERVENCIÓN DEL ALCALDE.
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ACTUALIDADACTUALITAT

H
an pasado tres años desde que el Ayuntamiento saliera a la calle con 

esta campaña de participación ciudadana, dispuesto a escuchar las 
opiniones de los ciudadanos, resolver sus dudas y recoger sus quejas 

y sugerencias. 
Tres años desde aquel 14 de enero de 2014 y una docena de ediciones, 

a menudo ligadas a otras campañas y proyectos municipales, han servido al 
Consistorio para tomar el pulso a la ciudadanía y recoger aquellas cuestiones 

que más les preocupan. 
De aquellas papeletas que los vecinos depositaban en la urna instalada 

en el PIOC (Punto de Información y Opinión Ciudadana) de Alcalde de barrio 
han salido muchos de los proyectos que el Ayuntamiento ha impulsado en 

estos últimos años, desde el proyecto de ADN canino hasta reurbanizaniza-
ciones de calles, eliminación de barreras arquitéctonicas o la adecuación de 

algunas instalaciones deportivas. 
El éxito de la campaña no ha pasado desapercibida en nuestro entorno 

y  son muchos los municipios que han imitado el Alcalde de barrio de Mislata 
para fomentar la participación de sus vecinos.

Iniciativa pionera e imitada en otros municipios

ACTUALITATACTUALITAT

Un café con el alcalde

M
ARI ÁNGELES HERNÁNDEZ ES 

una vecina del Quint preocupada 

por la seguridad en los pasos de 

peatones. Suele pasear por el barrio con un 

carrito, en el que lleva a su hija pequeña, y 

en alguna ocasión ha tenido un susto con 

algún conductor que no ha respetado las 

normas de circulación. Preocupada por este 

asunto, Mª Ángeles aprovechó la campaña 

Alcalde de barrio para tomarse un café con 

Bielsa y transmitirle su preocupación. 

Como ella, una docena de vecinos y 

vecinas de Mislata tuvieron una cita el pa-

sado día 12 de diciembre con el alcalde, en 

la plaza País Valenciano, dentro de la cam-

paña Alcalde de barrio. 

Con todos ellos compartió unos mi-

nutos el alcalde, en una iniciativa que pre-

tende “acercar la administración a la ciuda-

danía, escuchar sus propuestas y tratar de 

resolver los problemas que les preocupan, 

por pequeños que sean”, explica Bielsa. Y en 

la mayoría de los casos “son cuestiones que 

podemos resolver, demostrando que la po-

lítica sí sirve para cambiar las cosas”. 

Los vecinos del Quint aprovechan la campaña Alcalde de barrio 
para trasladarle a Bielsa propuestas, quejas y sugerencias

La agenda incluyó visitas a obras, 
al hogar y al instituto, así como 
reuniones con colectivos del barrio
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ACTUALITAT

El Consistorio 
invierte 323.000€ en 
repavimentar aceras
El Ayuntamiento de Mislata ha iniciado un 
nuevo proyecto de ampliación y renovación  
de aceras que en esta ocasión abarca las 
calles Hospital, Antonio Molle, Tomás Sanz, 
Francisco Sastre, Llíria, Túria, Alt Palància,
José Pomer, Major y Dolores Ibarruri. Ade-
más de la repavimentación y sustitución de 
bordillos, el proyecto sirve también para 
eliminar las barreras arquitectónicas. 

EL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ACERAS HA COMENZADO POR LA CALLE ANTONIO MOLLE.

101 huertos para uso familiar
El Ayuntamiento abre la convocatoria para sortear las parcelas 

agrícolas ubicadas en el entorno del Pou del Quint

E
L AYUNTAMIENTO HA IMPULSADO

un proyecto con el que pretende re-

conciliarse con su pasado agrícola. Se 

trata de los huertos urbanos, cuya convoca-

toria acaba de abrirse para ofrecer a los ve-

cinos un total de 101 parcelas en el entorno 

del Pou del Quint. 

En los alrededores de este emblemáti-

co pozo, rehabilitado recientemente, se ha 

adecuado una super  cie de 9.000 metros 

cuadrados para su uso agrícola, donde los 

mislateros y mislateras podrán ahora cul-

tivar -siempre para autoconsumo- frutas, 

verduras, hortalizas e incluso plantas deco-

rativas.

Las parcelas se cederán por un periodo 

de dos años y el Ayuntamiento constituirá 

una comisión gestora, que se encargará de 

controlar el funcionamiento de los huertos.

Una de las parcelas, la más grande, se 

destinará a colegios e institutos, para que 

los alumnos aprendan de agricultura. 

El plazo  naliza el 20 de enero; 
La solicitudes y la ordenanza que 
regula el uso están en mislata.es
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SOCIETAT

Día de las personas con 
diversidad funcional
El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Diversidad 
Funcional y en Mislata los usuarios del Centro Ocupacional lo celebraron con 
una jornada festiva demostrando todo su talento y creatividad. En el festival se 
proyectaron, como de costumbre, vídeos y fotografías de todas las actividades 
extraescolares  que realizan durante el año. Además, los chicos del taller de 
ocio y tiempo libre de ACOMIS protagonizaron un divertido musical basado en 
la película de Grease. Este año, además, el centro dirigido por Vicente Marcilla 
celebró su 20º aniversario.

Cultura y tradiciones manchegas

La asociación cultural de Castilla la Mancha ha culminado con éxito una nueva 
edición de su Semana Cultural, una actividad a través de la cual los manchegos 
de Mislata pretenden dar a conocer a la ciudadanía lo mejor de su cultura y sus 
tradiciones. Toda una semana de actividades culturales, lúdicas y gastronómicas, 

donde no faltaron las actuaciones de su grupo de jotas Aldonza, formado por coro, 
rondalla y bailaoras, o el tradicional concurso de gazpachos, ajoarrieros y pistos. 
Esta XII edición de la semana cultural de los manchegos de Mislata estaba dedi-
cada a Ciudad Real. 

IMÁGENES DE LA EXALTACIÓN DE LA DULCINEA, CON LA ACTUACIÓN DEL GRUPO ALDONZA Y CONCURSO DE GAZPACHO, AJOARRIERO Y PISTO DE LA ASOCIACIÓN MANCHEGA.

Las fallas desvelan sus monumentos

La Agrupación de Fallas organizó el primer domingo de diciembre una nueva edición, la duodécima, de la Exposición de bocetos falleros, un acto en el que 
cada una de las 11 comisiones presentan el proyecto de sus futuros monumentos. Todos los presidentes y falleras mayores de Mislata fueron subiendo al 
escenario para explicar a los asistentes como serán los monumentos que se plantarán en las calles de Mislata el próximo mes de marzo. Este año, el acto de 
presentación de los bocetos suponía la culminación del primer  n de semana cultural organizado por la Agrupación de Fallas de Mislata.

Las comisiones presentaron en el Centro Cultural sus bocetos para 2017

La asociación de Castilla la Mancha celebra su XII semana cultural

GRUPO DE USUARIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL DE MISLATA.
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Jornades contra la violència masclista
L'Ajuntament i les associacions de dones de la ciutat dediquen el mes de 

novembre a sensibilitzar la ciutadania per la igualtat de gènere 

D
URANT TOT EL MES DE NOVEMBRE, 

la Regidoria de la Dona i Polítiques 

d’Igualtat, en col·laboració amb totes 

les associacions de dones de Mislata, pro-

gramaren activitats molt diverses per tal de 

sensibilitzar i conscienciar tota la ciutadania 

sobre la violència exercida contra les dones. 

Xarrades, exposicions, clownferències, tallers, 

cinefòrums, teatre, accions dirigides a la po-

blació més jove o el lliurament de premis 

del concurs de cartells foren algunes de les 

activitats que posaren el focus d’atenció en 

un problema crònic de la nostra societat que 

reclama visibilitat i solucions.

Les jornades  nalitzaren, com de cos-

tum, el dia 25 de novembre. Ho feren amb 

una concentració a la Plaça de la Consti-

tució en què partiparen joves alumnes de 

Mislata, que exposaren diferents lemes de 

conscienciació i sensibilització. 

A més, la reconeguda actriu mislatera 

Empar Ferrer fou l’encarregada de llegir un 

manifest redactat per la Regidoria i amb 

l’aportació de les associacions de dones 

de Mislata. “La igualtat, la igualtat real és 

un dret que s’ha de conquerir com tots els 

grans drets i avanços socials, amb la lluita, 

amb grans esforços. I als carrers, com es-

tem hui ací”, va llegir Empar Ferrer davant  

de centenars de veïns i veïnes.

Miriam Calero presenta "Un llaç rosa amb 22"

M
ISLATA VA CELEBRAR EL DIA MUNDIAL CONTRA el 
càncer de mama organitzant la presentació del do-
cumental “Un llaç rosa amb 22”, el testimoni audio-

visual de Miriam Calero, una jove veïna de Mislata a la qual li 
va ser diagnosticat este tumor amb només vint-i-dós anys.

El documental relata en clau vitalista i esperançadora 
el dia a dia d’esta jove, des del diagnòstic  ns al tractament. 
En paraules de la seua pròpia protagonista, “este projecte 
naix per a transmetre la meua experiència de vida amb el 
càncer de mama. En el moment en el qual t’ho diagnosti-
quen, necessites escoltar a altres dones que ja han lluitat, 
com tu. Ara, el meu objectiu és ajudar al fet que, de manera 
positiva, altres dones el puguen afrontar i vèncer”.

TRES IMATGES DE LES XIII JORNADES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. LA PRIMERA, DE LA LECTURA DEL MANIFEST A CÀRREC D’EMPAR FERRER; LA SEGONDA, DE LA CLOWN
FERÈNCIA D’AMAIA PRIETO I JESÚS JARA A L’IES MOLÍ DEL SOL; I LA TERCERA, D’UNA DE LES OBRES D’ART AL CARRER, ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESISTES.

L’actriu mislatera Empar Ferrer va 
llegir el manifest consensuat per al 
Dia contra la Violència de Gènere

DONA



Passeig Teatre arrasa en el Vila 
La companyia de Cullera, amb "Ai, Carmela" s'emporta el primer premi, 
el de millor actor, millor actriu, millor direcció i el premi de l'espectador

L
’EDICIÓ DE 2016 DEL CONCURS DE TEATRE EN VALENCIÀ

Vila de Mislata es recordarà per sempre com l’any d’Ai, Carme-Vila de Mislata es recordarà per sempre com l’any d’Vila de Mislata es recordarà per sempre com l’any d’

la, la representació de Passeig-Teatre que fou la gran triomfa-

dora, emportant-se tots els premis principals: millor espectacle, 

millor actor i director (Ivan Miralles), millor actriu (Laura Renard) i 

 ns i tot el premi de l’espectador.  

El segon premi d’enguany fou per a l’Escola Municipal de Teatre de 

Silla i el tercer per a Indecisos-Teatre, de Foios. La millor actriu de 

repartiment ha sigut Marta Matoses, de Pànic Escènic; el millor ac-

tor de repartiment, Rafa Aznar, de Faula-Teatre; el premi a la millor 

estètica de conjunt fou per a l’EMT de Silla i el de millor ús i dicció 

del valencià, per a Tramant-Teatre, d’Alcoi.

Trobada de 
cors "Vila
de Mislata"

L
A PARRÒQUIA DE SANT

Miquel de Soternes va 

acollir enguany una nova 

edició de la Trobada de Cors 

“Vila de Mislata”, un esdeveni-

ment organitzat per la Coral 

Ramón Ibars de la ciutat, que 

enguany complia la seua 20 

edició. 

Les formacions convidades 

foren la Coral València Mèdica i 

l’Orfeó Gregorio Gea de Valèn-

cia. Juntament amb la Ramón 

Ibars, primer actuaren per sepa-

rat i després les tres juntes, diri-

gides per Eslava Volontir.

Premis de Literatura Breu, 2016. Mislata ja coneix els noms i els rostres dels guanyadors dels Premis de 
Literatura Breu del 2016. El teatre del Centre Cultural de Mislata va ser l’escenari, el passat 10 de novembre, del 
lliurament dels guardons, una cerimònia que va estar conduïda per la companyia teatral Cashalada.

Homenatge a 
Valero-Castells
El CIM de Mislata va retre homenatge el dia del 
seu concert de Santa Cecília al que fora director de 
la banda durant cinc anys, Andrés Valero-Castells, 
coincidint amb la commemoració del desé aniver-
sari de l’obra Africana.

CULTURA

LAURA RENARD I IVAN MIRALLES ENCARNEN A CARMELA 
I PAULINO EN LA REPRESENTACIÓ DE LA COMPANYIA 

PASSEIGTEATRE DE CULLERA QUE HA SIGUT LA GRAN 
TRIOMFADORA EN ESTA EDICIÓ DEL VILA DE MISLATA.
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D
EL 25 DE NOVEMBRE AL 21 DE DESEMBRE, LA BIENNAL 

Miquel Navarro ha omplit els carrers de la ciutat d’art con-

temporani. La recuperació d’este ambiciós projecte cultu-

ral, apadrinat per l’artista mislater més internacional, ha tornat a 

posar Mislata a l’avantguarda de la promoció artística i cultural. I 

com en altres propostes, com el MAC, l’aposta municipal consistix 

a traure l’art de les sales i portar-lo a peu de carrer, a l’abast de 

tothom.

En esta primera edició, s’han seleccionat deu projectes, amb els 

quals els artistes han tingut oportunitat d’intervindre en la ciutat, 

treballant directament amb el teixit urbà i social de Mislata. El re-

sultat va ser un itinerari d’art públic instal·lat als carrers de Mislata 

i reforçat per les dos escultures cedides per Miquel Navarro. Una, 

Cactus abombado, instal·lada a l’Hort de Sendra i que s’ha convertit 

en la imatge de la Biennal. L’altra, una instal·lació de grans dimen-

sions que portava per títol Tensión i va estar exposada en l’Espai 

Crea del Centre Sociocultural La Fàbrica.

Els artistes premiats van ser Anja Krakowski, Luce, Fermín Jimé-

nez Landa, Pepe Miralles, Art al Quadrat, Verónica Francés, Daniel 

Tomás, Edu Comelles, Pablo Bellot i David Cantarero.

Art a peu de carrer
Mislata recupera la Biennal apadrinada per Miquel Navarro 

i crea un itinerari pels deu projectes d'art contemporani 

CULTURA

Els deu artistes 
premiats en esta 
Biennal han treballant 
directament  amb el 
teixit urbà i amb la 
gent de cada barri
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L'educació, una prioritat
Els corresponsals juvenils de Mislata demanen als diputats de Les 

Corts Valencianes que aposten per una educació de qualitat

JOVENTUT

M
ISLATA FORMA part 

de l’Aliança de Ciu-

tats pel Desenvolu-

pament Sostenible, un projec-

te de la Generalitat que pretén 

complir els 17 objectius de 

desenvolupament sostenible 

(ODS) aprovats per l’ONU a tra-

vés de les 17 ciutats més pobla-

des de la Comunitat. A Mislata 

el Govern Valencià li ha assig-

nat l’objectiu de l’educació, i 

els joves de la ciutat porten 

setmanes treballant sobre la 

importància que té l’educació 

per a millorar la nostra societat. 

Les conclusions d’este tre-

ball les van presentar fa uns 

dies a Les Corts Valencianes 

davant els representants de 

tots els grups polítics. Ho van 

fer a través d’un text que va 

llegir Grabriela, una de les co-

rresponsals juvenils, en el qual 

defensava que l’educació de 

qualitat ha de ser un objectiu 

prioritari per als nostres go-

vernants, “ja que repercutix 

directament en el desenvo-

lupament i en el futur de les 

persones. Reduïx la pobresa, 

millora les oportunitats de tre-

ball i la salut, i genera societats 

més segures i justes”. 

El text elaborat pels i les jo-

ves de Mislata en les diferents 

sessions de treball que han 

realitzat en el Centre Jove del 

Mercat, aportava també una 

sèrie de propostes concretes, 

adreçades als representants 

polítics valencians. 

Arreplegar prop de 2.000 parells 
de sabates i enviar-los als xiquets 
refugiats sirians assentats a la regió 
d’Epiro, al nord-oest de Grècia. Este 
ha sigut el resultat de la campanya 
llançada per la Regidoria d’Educació, 
en la qual està implicada tota 
la comunitat educativa, amb la 
col·laboració també de Solidari Kid’s i 
l’ONG Olvidados.

2.000 parells 
de sabates per 
als refugiats

DELEGACIÓ DE MISLATA EN L’ACTE CELEBRAT A LES CORTS VALENCIANES.
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Mislata compta des de fa més d’una dècada amb un Programa 
d’Integració Educativa, una estratègia municipal que treballa la 
prevenció de qualsevol situació que puga suposar un perill per a la 
integració de l’alumnat, com per exemple l’assetjament escolar o 
ciberbullying.
L’Ajuntament organitza de forma periòdica xarrades i tallers de pre-
venció, alguns impartits pels educadors municipals i en altres, com és 
el cas, amb la inestimable col·laboració de la Policia Nacional. 
A través del seu projecte Ciberexperto, agents especialitzats del cos 
nacional de seguretat consciencien els més joves dels perills d’utilitzar 
les noves tecnologies per a assetjar, amenaçar o molestar els seus 
companys de classe.
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Una ciutat per a la infància
UNICEF concedix a Mislata el premi Bones Pràctiques pel projecte 

"T-Acompanye", just quan la ciutat celebrava el dia dels més menuts

INFÀNCIA

L
’ALCALDE, CARLOS FERNÁNDEZ 

Bielsa, va rebre fa uns dies a Santan-

der el reconeixement d’UNICEF pel 

programa “T-Acompanye”. Este projecte 

d’acompanyament a joves amb di  cultats 

d’aprenentatge o en situacions de risc 

d’exclusió social, a través de persones ma-

jors voluntàries, l’ha triat UNICEF per a re-

bre el Premi Bones Pràctiques, una distinció 

a projectes o actuacions exemplars a favor 

de la infància i l’adolescència, duts a terme 

per governs locals.

L’anunci del premi va arribar en ple-

na celebració de les activitats del Dia In-

ternacional de la Infància, organitzades 

per l’Ajuntament i el Consell Municipal 

d’Infància i Adolescència. Una d’estes acti-

vitats va ser l’exposició fotogrà  ca La ciutat 

que sent, que mostrava una sèrie de foto-que sent

gra  es distribuïdes en diversos panells on 

els xiquets i els joves expressaren la forma 

en què perceben la seua ciutat. 

L’activitat central del programa va 

tindre lloc el diumenge 20 de novembre, 

Dia Internacional de la Infància, a la plaça 

Major. Allí es va celebrar un gran esdeveni-

ment lúdic on els xiquets de la ciutat van 

ser els grans protagonistes. Amb l’eslògan 

Mislata amb la infància,  la plaça es va om-

plir d’activitats esportives, propostes lúdi-

ques i tallers formatius dirigits als xiquets i 

als joves de la ciutat.

Entre tota l’oferta de diversió, els xi-

quets i xiquetes disfrutaren de tallers de 

manualitats i exhibicions de bàsquet, pa-

tinatge o petanca, entre altres. A més, s’hi 

va instal·lar un rocòdrom amb tirolina i un 

parc infantil de trànsit.

Adrián Ripoll, Anael Villena, Carla 
Ferris i Anaela Soria són quatre 
joves de Mislata, integrants del 
Consell Municipal d’Infància i 
Adolescència, que fa unes setmanes 
participaren en la Trobada Estatal 
de Consells de Participació Infantil. 

LA PLAÇA MAJOR FOU L’ESCENARI DE LA FESTA PER A COMMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA. TALLERS, JOCS I TOT TIPUS D’ATRACCIONS INFANTILS FEREN LES 
DELÍCIES DELS MÉS MENUTS. DIES ABANS, ELS ESCOLARS PREPARAREN UNA EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA PER A MOSTRAR COM VEUEN ELLS LA SEUA CIUTAT.

EL 30 DE NOVEMBRE SE CELEBRAVA EL DIA INTERNACIONAL de 
les Ciutats Educadores i a Mislata els col·legis ho celebraren lle-
gint un manifest elaborat per l’associació internacional que agru-

pa les prop de 500 ciutats educadores, de la qual en formem part. La 
regidora Ana María Julián va assistir a la lectura del manifest al col·legi 
Almassil, on a primera hora del matí, abans d’entrar a classe, la directo-
ra va llegir el document davant els escolars i els seus professors.

El manifest de la xarxa de ciutats educadores destaca el com-
promís d’estes amb els objectius de desenvolupament sostenible i la 

determinació de treballar “per a garantir una educació inclusiva i de 
qualitat per a totes i tots i al llarg de la vida, com a motor de desenvo-
lupament personal i col·lectiu i de transformació urbana a favor d’unes 
ciutats més justes, solidàries i interculturals”.

A Mislata, la celebració del Dia Internacional de les Ciutats Edu-
cadores va suposar també la culminació de la campanya “Fica’t a les 
meues sabates”, un projecte municipal en el qual s’ha implicat tota la 
comunitat educativa per a enviar sabates als xiquets refugiats sirians 
assentats a la regió d’Epiro.

Els col·legis de Mislata celebren el Dia 
Internacional de les Ciutats Educadores
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ESPORTS

Esport per a tota la ciutadania
El Dia de la Bici, la 10K o el Marató Jove en són un bon exemple
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Els clubs enceten temporada
Els i les esportistes de Mislata afronten un any nou de reptes i il·lusions

El Mislata CF aposta 
per l'esport inclusiu
La principal novetat d’esta temporada és la conformació del nou equip del 
Mislata CF EDI, una Escola d’Esport Inclusiu formada per joves amb diversitat 
funcional de Mislata, en la seua majoria usuaris del Centre Ocupacional. El dia 
de la presentació, celebrada als camps de futbol de La Canaleta, a més de ser 
nomenats davant tota l’afi ció, els xics de l’equip EDI jugaren el seu primer partit 
davant el Llevant UD EDI.

E
L MES DE NOVEMBRE CONCENTRA

la major part de les presentacions o  -

cials d’equips dels clubs de Mislata. 

Amb la temporada ja iniciada, presenten 

en família els seus i les seues esportistes i 

posen el comptador a zero per a afrontar 

un nou exercici amb il·lusions renovades. 

Un dels nostres equips d’elit és el 

d’atletisme. El Fent Camí va celebrar com 

de costum la seua presentació al Centre 

Cultural i va apro  tar per a retre homenat-

ge a Kim López, atleta paralímpic del club 

que enguany es va proclamar campió de 

llançament de pes a Rio de Janeiro.

Els dos clubs d’handbol es presenta-

reb davant la seua a  ció al pavelló de la 

Cananeta. L’Ilespain Balonmano Mislata 

i el Handbol Mislata feren públics tots els 

seus equips, des dels que competixen en 

els col·legis  ns a les seues formacions sè-

nior. A més, en els dos casos, els clubs ce-

lebraren el dia de la presentació amb vic-

tòria posterior dels seus respectius primers 

equips.

Qui també ha presentat les seues for-

macions és el Mislata Club de Futbol, una 

de les entitats més nombroses de la ciutat. 

Amb un fum de categories, destaca l’equip 

de Primera Regional i les xiques, que com-

petixen en la Segona Divisió nacional.

ESPORTS




