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POLÍTICA

Robert Raga Gadea,
nou alcalde de Riba-roja de Túria
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Els regidors de Riba-roja Pot,
Compromís i Esquerra Unida
voten al socialista
El saló de plens de l’Ajuntament de Ribaroja de Túria va acollir l’acte de constitució
de la nova corporació municipal i la presa
de possessió del nou alcalde del municipi.
Un consistori abarrotat de ciutadans no va
voler perdre’s un Ple extraordinari històric
que va començar amb la presidència de
dos regidores, Concha Noguera i Beatriz
Quevedo, les quals van anar anomenant
els regidors de la nova corporació
municipal, per als pròxims quatre anys,
perquè juraren el seu càrrec davant de la
Constitució Espanyola.
El socialista Robert Raga, triat nou
alcalde de Riba-roja de Túria a través del
vot secret, va obtindre 6 regidors en les
eleccions municipals. El PSPV governarà
junt amb Riba-roja Pot, que suma 3
regidors, Compromís, amb 2 regidors, i
Esquerra Unida, amb 1 regidor. El candidat
del PSPV, Robert Raga, va obtindre un
total de 12 vots, aconseguint, així, la
majoria absoluta. La candidata popular,
Mª José Ruiz, va aconseguir 7 vots i es van
comptabilitzar 2 vots en blanc. L’oposició
està formada pel Partit Popular, amb 7
regidors, i Ciudadanos, amb 2 regidors.
A continuació, els portaveus de tots els
partits van manifestar la seua opinió en el
Ple de Riba-roja de Túria. Esquerra Unida
va desitjar que hi haja «un treball efectiu
i beneficiós de qualitat de vida i respecte
mutu per als ciutadans». Per la seua banda,
el portaveu de Compromís va manifestar
l’estat del canvi «farem tot el que es puga
per a canviar la situació de Riba-roja.
Hem de treballar de valent, ja no valen les
paraules, sinó els fets». El representant de
Ciudadanos va reclamar el compromís de
treballar pel poble amb dedicació, entrega
i responsabilitat. A més, va desitjar que
esta nova etapa de Govern «constituïsca
un paradigma de col·laboració i respecte
entre tots». Riba-roja Pot va agrair el gran
suport que van tindre en les eleccions i va
explicar que van votar el candidat socialista
per a arribar a un acord de programa, a fi

que el poble canvie, «es tracta d’un acord
per responsabilitat, perquè governe un
partit d’esquerres». La portaveu del PP
va reclamar que el nou Govern siga «més
eficaç» i va assenyalar que, des del PP,
«s’ha treballat des de l’honestedat, la
serietat i d’una forma integra».
Finalment, l’alcalde de Riba-roja de Túria,
Robert Raga, es va dirigir a cada un dels
portaveus donant-los la benvinguda.
«Comença una etapa de futur per al
municipi», va destacar, i va concloure
dient que esta etapa està marcada per «el
pacte de progrés». A més, va tindre un
record per a tots els regidors i alcaldes que
han governat en el municipi. La presa de

possessió va finalitzar amb l’entrega de
la vara de comandament i l’entrega de la
medalla de l’Ajuntament al ja proclamat
alcalde, Robert Raga.
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria
està format per Robert Raga, Mª Teresa
Pozuelo, José Luis López, Mª Dolores
Verdeguer, José Ángel Hernández, Beatriz
Quevedo, Rubén Ferrer, Concha Noguera,
Andrés Fernández, Rafael Gómez, Miquel
Castillo, Rafael Folgado, Mª Teresa
Ruiz, Paco Caparrós, Santiago Navarro,
Carmina Soriano, José Vicente Tarazona,
José Luis Folgado, Mª José Ruiz, Juan
Vicente Giner i Mª Carmen Grau.
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Nova Corporació Municipal.
21 regidors per als pròxims quatre anys.

PSPV - PSOE
Robert Raga Gadea

ALCALDE I SEGURETAT
CIUTADANA
Funcionari de l’administració
local. 49 anys. Veí de Ribaroja, va treballar en el negoci
familiar d’horticultura, va
ser autònom en el sector de
seguretat i energia fotovoltaica.
Col·labora amb ‘Médicos sin
fronteras’ i amb ‘Unicef’.

Rafael Gómez Sánchez

REGIDOR DE TRANSPORT
I COMUNICACIÓ VIÀRIA,
PARCS I JARDINS,
URBANITZACIONS,
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Autònom. 39 anys. Veí de
Riba-roja en Residencial
REVA. Transportista durant
15 anys. Abonat de la Falla
l’Amistat. Soci del CA Ribapeu
i de la OCU.

Teresa Pozuelo Martín

REGIDORA D’URBANISME,
INFRAESTRUCTURES,
VIA PÚBLICA I OBRA.
Enginyer d’edificació. 42
anys. Veïna de Riba-roja.
Experiència laboral de més
de 15 anys en una empresa
constructora a nivell nacional
i internacional.

José Ángel Hernández
Carrizosa

REGIDOR D’HISENDA,
SOSTENIBILITAT I MEDI
AMBIENT, POLÍGONS
INDUSTRIALS, PATRIMONI
I TURISME.
Empresari. 42 anys. Veí de
Riba-roja. Responsable de la
gestió economicofinancera en
unes quantes empreses durant
els últims 15 anys.
Faller de l’Amistat.
Col·labora amb la ONG
‘Ayuda en acción’.

José Luis López Galdón

REGIDOR DE
PERSONAL, MITJANS DE
COMUNICACIÓ, NOVES
TECNOLOGIES, SANITAT I
SANEJAMENT.
Informàtic. 51 anys.
Veí de Riba-roja.
Responsable del departament
d’informàtica, durant 23 anys,
en una empresa del sector
del metall. Col·labora amb
‘Cruz Roja’, ‘Unicef’, ‘Médicos sin
fronteras’ i amb la protectora
d’animals ‘Adopta, salva una
vida’
.

Lola Verdeguer Royo

REGIDORA D’ESPORTS,
JOVENTUT I DONA.
Educadora. 43 anys.
Veïna de Riba-roja.
Treballa en el CEIP Cervantes.
Pertany a la Penya Ciclista de
Riba-roja.
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Riba-roja pot
Rubén Ferrer Pérez

Professor de Secundària
de Matemàtiques de la
Conselleria d’Educació. Màster
en Investigació Matemàtica.
Director d’Escola d’Adults de la
Conselleria. Portaveu de Ribaroja Pot i secretari general de
Podemos Riba-roja.

Andrés Fernández
Márquez

Tècnic Superior en
Administració de Sistemes
Informàtics. Estudiant d’últim
curs de la titulació superior de
Violinista. Combina els seus
estudis amb la seua activitat
professional en concerts i
classes.

Conxa Noguera Puchol

Llicenciada en Arqueologia.
Diplomada en Treball Social
i funcionària jubilada sempre
lligada professionalment
als servicis socials. Ha
treballat com a assessora de
l’Ajuntament de València en
eixes matèries.

Rafael Folgado Navarro

Compromís
per Riba-roja

REGIDOR DE FOMENT
ECONÒMIC I COMERÇ,
OCUPACIÓ, AGRICULTURA
I ACTIVITATS.
Nascut a Riba-roja de Túria,
propietari d’un comerç
familiar amb més de 50
anys d’història, pare de
família i ciclista esporàdic.
Compromès amb diferents
moviments socials, esportius
i comercials del nostre
municipi. Accepte aquest nou
repte amb ganes i il·lusió i
sobretot amb el COMPROMÍS
de millorar la vida dels veïns i
veïnes de Riba-roja.

Miquel Castillo Faus

REGIDOR D’EDUCACIÓ,
CULTURA I POLÍTICA
LINGÜÍSTICA, FALLES I
FESTES.
Estic a l’Ajuntament per a
treballar, sense descans, per
a què Riba-roja assolisca les
millors valoracions en totes
aquelles competències que
administre. Des del principi
al costat del poble.

Esquerra Unida
Rafa Gómez Muñoz

REGIDOR DE SERVICIS SOCIALS
I SERVICIS JURÍDICS.
Formació universitària de Grau
en Treball Social i Postgrau,
Màster en Gestió i Promoció del
Desenrotllament Local, Màster
Superior en Prevenció de Riscos
Laborals. Formació complementària
en gestió empresarial, qualitat i medi
ambient.
Activista en moviments socials,
músic aficionat i practicant,
treballador incansable, sindicalista,
compromés amb la societat,
obsessionat per l’educació com a
instrument de canvi.
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Carmen Grau

Partido Popular
Mª José Ruiz Esteban

46 años. Portavoz del grupo
municipal del Partido Popular
en la oposición. Tras años
como responsable de diversas
concejalías, afronta una nueva
etapa con mucha ilusión,
con la misma vocación de
servicio que siempre y desde
la perspectiva de fiscalizar el
gobierno en favor siempre de
Ribarroja.

José Luis Folgado
Correa
54 años.
Tras años al frente
de la concejalía
de Urbanismo, se
reinventa desde la
oposición con ilusión
y muchas ganas de
trabajar para nuestro
pueblo.

Carmina Soriano

45 años.
Nueva en ocupar un
cargo público. Con
mucha ilusión aportará
la objetividad a la crítica
constructiva del gobierno.

44 años.
Nueva en esta faceta
política. Su formación
la pondrá al servicio de
Ribarroja en el control
del gobierno. Su saber
estar será de mucha
valía.

Juan Vicente
Giner

51 años.
Nuevo en el ámbito
político de Ribarroja.
Siempre desde sus
principios, con ilusión,
trabajará por su pueblo.

Raquel
Argandoña

37 años. Próxima
concejal del grupo
municipal del Partido
Popular. Tras años
al frente de varias
concejalías,
asume
esta etapa con mucha
ilusión. Su formación
y experiencia, fundamentales en el labor de
oposición seria y digna.

Ciudadanos
Paco
Caparrós Durán

Santiago Navarro

28 años.
Nuevo en esta legislatura
y muestra su vocación de
servicio a Ribarroja con
la renuncia a su puesto de
trabajo por trabajar desde
la oposición. Su juventud
e ilusión son de mucha
valía para el trabajo en la
oposición.

Empresario de Imagen
y Comunicación
Publicitaria. Diseñador
Industrial. Artista
Plástico.

Maite
Ruiz Vendrell

Licenciada
en Ciencias
Empresariales.
Voluntariado en
ONG.

Parlem amb Robert Raga

“La il·lusió i les ganes son
la nostra guia”
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Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria des del passat 13 de juny,
ens rep en el seu despatx. Ens fa un lloc en una ajustada agenda de
visites. Ve de presentar la nova secció de Policia Local de proximitat
i mediambiental, una decisió de què se sent especialment satisfet
perquè, diu, «són ja molts els veïns que m’han felicitat per la
iniciativa». Ens disposem a conéixer quines són les seues sensacions
després de, a penes, cinquanta dies al càrrec del govern municipal.
Porta a penes unes setmanes com a
alcalde, com se sent?
Em sent, sobretot, afectat per la
responsabilitat que un té. Riba-roja és un
poble molt important. Per a mi, lògicament,
el més important. Però hi ha dades
objectives que ens parlen de la importància
del nostre municipi: a nivell econòmic, és
el que més pes té de la comarca, disposem
de 900 empreses, som àrea d’influència de
València, som també una destacada zona
residencial i oferim al visitant una riquesa
natural important. Sí, el que sent és un grau
de responsabilitat molt important.
Per a governar el poble s’ha constituït
un equip de govern multicolor, quina
valoració fa del treball dels seus regidors
en estes primeres setmanes?
Crec que hi ha una cosa, una guia que
ens unix a tots: la il·lusió. Diria que
l’equip de govern és un equip il·lusionat
i responsable. És, he de dir-ho, un equip
que hem de coordinar millor (i, ací, em
pose jo la màxima responsabilitat). Però
crec que tot és fruit de la nostra passió i les
nostres ganes. Treballem molt, tal vegada,
potser, no tan bé com deuríem de fer-ho.
Però cal dir que, per exemple, a les set del
matí ja hi ha regidors que estan treballant
en el magatzem municipal junt amb els
encarregats d’obres, servicis i jardineria…
i acabem a les 8, a les 9 o les 10 de la nit…
Quina va ser la seua primera decisió com
a alcalde?
La primera cosa que vaig fer quan vaig
entrar en el despatx va ser pensar en la
gent que està passant-ho malament. Vaig
parlar amb el regidor de Benestar Social,
amb Rafa Gómez, d’Esquerra Unida, i vaig
voler que es posara en marxa i es millorara
el menjador social. Vam visitar els xiquets
(uns 51, encara que ara són ja 56). Vore com
em miraven eixos ulls oberts com a plats

dels xiquets, sabent que menjarien i que
estaven ben atesos era molt important.
Vull, per cert, agrair també el treball de les
monitores i de totes les persones que estan
amb ells. Eixa va ser la primera decisió i,
sens dubte, va ser la millor decisió que
podia prendre només entrar.
Les seues reunions amb col·lectius
i ciutadans particulars han sigut
nombroses en estos dies. Fa la sensació
que valora molt el contacte amb els veïns
i l’opinió dels ciutadans…
He de dir-los que és el moment de les
persones. La persona és clau en esta etapa.
Estem bolcant-nos en els nostres veïns,
tant en aquells que estan organitzats
en clubs, associacions o col·lectius i
que tenen una funció social molt, molt

Robert Raga, durant la gravació d’esta
entrevista.

important, com també en aquells veïns
que ens visiten de forma individual.
Mire, he de dir-li que porte poc més d’un
mes de treball en l’alcaldia i he atés ja,
directament, jo, l’alcalde, a més de 300
persones. I em consta que els regidors
estan fent el propi en les seues respectives
àrees. És el moment de les persones.
Quins són els objectius a curt termini?
Doncs… les persones… (somriures). Sí,
encara que parega redundant, jo sempre
dic que estem ací per a intentar que la gent
visca un poc millor. Entenc les utopies, són
molt boniques, però crec que el que un ha
d’intentar canviar, i de forma apassionada,
és el seu entorn, almenys així ho entén
este alcalde. I, per a aconseguir-ho, cal
intentar que cada persona siga un poc
més feliç. I cada un marca el seu grau de
felicitat segons li va en la vida… Mire,
per a un xiquet que no té què menjar, la
felicitat és tindre alguna cosa per a menjar
i tindre un lloc on dormir i una família que
l’atenga; per al que no té treball, tal vegada
la felicitat passa per trobar un treball; per
al que té un treball, i està mal pagat, (que
hi ha moltíssims) part de la seua felicitat
passa per tindre un millor treball, una
millor qualitat en el seu treball i una millor
remuneració; per al que està cobrant
molt bé, que també n’hi ha, i que tenen
una economia més sanejada, tal vegada
la felicitat passa per tindre el carrer com
toca, o per tindre un bon servici públic
per a fer natació, o disfrutar d’una bona
convivència amb els veïns... Cada u marca
la seua felicitat. Nosaltres creiem que,
si esta alcaldia i l’equip de govern fórem
capaç, que crec que sí que serem, que,
quan acabe esta legislatura, podem dir que
en el nostre poble es viu un poc millor que
abans, ja no dic un 100 % millor, només
un poc millor, i la gent és més feliç, jo ja
estaria satisfet.
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“Les persones són el nostre objectiu.
Estem ací per a intentar que la gent
visca un poc millor”
Durant la campanya es va parlar molt
de la necessitat un canvi. Pensa que la
ciutadania ja ha percebut que eixe canvi
està en marxa?
Sí, vorà, jo li vaig a dir una cosa, potser
la gent no s’ho creu, però jo encara
m’emocione en esta alcaldia. Per ací
passa molta gent i, com cada un el canvi
l’interpreta d’una manera… jo he vist
gent plorar ací, en esta taula que tenim a
la dreta, simplement perquè li havia atés
l’alcalde. I això, per a mi, és emocionant.
Era preocupant i és emocionant en el
sentit que crec que ja complisc una funció
a l’estar al costat dels meus veïns, dels
seus sentiments, de les seues amargors…
Bo, jo no sóc un psicòleg, ni un retor, jo sóc
una persona que s’ha presentat en política
perquè vol canviar les coses… I eixe canvi
crec que està produint-se. Jo estic molt
il·lusionat perquè veig que la gent… m’ho
diu la gent, m’ho diuen els treballadors
de la casa… No crec que tot el món
estiga mentint-me. Jo em sent partícip
del canvi. Estem canviant les formes, és
una altra etapa, un altre segle… El que hi
havia era antic, no en el sentit bonic de la
paraula ‘antic’, sinó antic perquè no hem
progressat, ens hem quedat estancats… I
crec que estem canviant tot això en un mes,
a marxes forçades… i estic convençut que,
amb el temps, es reforçarà més el canvi.
Com és la Riba-roja que s’ha trobat i com
s’imagina Riba-roja d’ací a uns anys?
Mire, per ser just, no li vaig a dir que m’he
trobat una Riba-roja en la que tot està
malament. M’he trobat una Riba-roja que
ja coneixia, perquè visc ací i perquè porte
en política molts anys, una Riba-roja que
no m’agradava, una Riba-roja en la que
la pedra angular ha sigut l’urbanisme
desmesurat del ‘pelotazo’, de l’especulació,
de fer diners ràpids… I això és, justament,
el contrari d’allò que nosaltres volem.
Entenc que hi ha hagut una voràgine amb
estes coses i que ha de ser molt apetitós
voler guanyar molts diners en molt poc
de temps, però crec que el polític està per

a portar les coses al seu just punt. Crec
que l’Ajuntament no havia d’haver entrat
en eixa desmesura respecte a l’urbanisme,
crec que ha sigut una gran equivocació. De
fet ja hem vist, en l’últim Ple, que els que
ara estan en l’oposició i abans governaven,
han rectificat i han dit que ara no farien
Porxinos. Sens dubte, eixa declaració és
el reconeixement de la història d’un fracàs
en la història del nostre poble. Que s’han
fet coses bé, segur que sí. Però creiem que
este poble ha tingut molts ingressos i es
podrien haver fet les coses molt millor.
El nostre poble és un poble amb bona
gent, dinàmic, amb un sector empresarial
fort, amb un sector comercial important,
amb recursos naturals… nosaltres,
simplement, volem reconduir aquelles
qüestions que no eren correctes, al
nostre entendre, cap a un canvi que porte
a una Riba-roja sostenible, en la que la
gent puga disfrutar millor de l’entorn,
en la que les persones siguen el centre
de la política. Volem guiar al poble
cap al segle XXI aprofitant els nostres

no ixen cap avant. I nosaltres tenim
un sector molt important que hem de
cuidar i millorar. I l’últim pilar és el
residencial: volem que vinga gent a
viure a Riba-roja, però no cal construir
més, només ocupar el que ja existix. Si
aconseguim treballar adequadament en
estes tres direccions, aconseguirem la
Riba-roja que volem.
Finalment, vol llançar un missatge als
lectors de ‘La revista…’?
Vull dir-los que estem en una nova etapa.
Volem ampliar l’àrea de comunicació en
el sentit de construir una àrea potent,
perquè la ciutadania té dret a saber, a estar
informat i, nosaltres, tenim l’obligació
de contar, i de contar-ho bé des de la
pluralitat, des de la independència, des
de la realitat del que es fa… La gent
ha d’assabentar-se a través de tots els
mitjans. Segur que hi ha moltes idees que
hem de canalitzar… segurament anirem
a les noves tecnologies… La gent ha
d’opinar del que fem, no passa res. Des de
l’educació, es pot opinar, es pot proposar…
I eixa és una de les claus de Riba-roja.
Comunicar bé és molt important perquè
així la gent pot opinar si creu que s’ha
fet bé o no un carrer, si pensa que s’ha de
fer una plaça i no un carrer, si creu que
l’Ajuntament ha de dirigir les polítiques
en un sentit o en un altre… Hem de
conéixer el que els veïns volen traslladar
cap a nosaltres. Jo diria que l’Ajuntament

“L’Ajuntament és, ara mateix,
una esponja que necessita nodrir-se
de la creativitat, de les idees
dels nostres veïns”
recursos. Disposem de recursos naturals
que són una força importantíssima,
volem progressar en una economia real,
que produïsca ocupació, turisme... en
definitiva, riquesa real. I tenim altres
dos pilars: primer, el sector industrial i
comercial. Insistisc en el fet que estem
a la disposició dels nostres empresaris
i comerciants. Un país, un poble, no
pot eixir d’una crisi si els emprenedors

és, ara mateix, una esponja que necessita
nodrir-se de la creativitat, de les idees dels
nostres veïns. Nosaltres no sabem fer-ho
tot, estem aprenent. Per això, convide tots
els lectors a què, a través de tots els mitjans
de comunicació locals, (BIM, Facebook,
ràdio, web...) ens facen arribar, dia a dia,
les seues opinions i idees.

BENESTAR SOCIAL

Riba-roja inicia el programa de
Menjador Social, que beneficiarà a 45 escolars
L’equip de Govern ha
incrementat la partida de
política social i ocupació pel
retall en personal de confiança
La Regidoria de Servicis Socials de
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha
posat en marxa el Programa de Menjador
Social en el CEIP Mas d’Escoto. Un
programa que beneficiarà al voltant de 45
menors, de famílies desfavorides, durant
l’estiu.
Enguany, com a novetat, Servicis Socials
ampliarà el seu programa a l’Escola d’Estiu
de juliol que tindrà lloc en el CEIP Eres
Altes, «un complement imprescindible
perquè els més menuts tinguen la nutrició
assegurada i l’educació corresponent», ha
assegurat el regidor de Servicis Socials,
Rafa Gómez.
El programa inclou l’esmorzar, el dinar i
les activitats corresponents. I, durant el
mes d’agost, el programa continuarà en el
Parc municipal Maldonado on comptarà
amb el suport de monitores i de becaris del
programa ‘La Dipu te Beca’.
Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria,
ha destacat la importància d’afavorir

a menors de famílies afectades per
economia, desocupació o desdonament,
«hem incrementat la partida en política
social i ocupació i ens incorporem a
l’Escola d’Estiu». Esta mesura del nou
govern, es deu al retall en personal de
confiança. L’alcalde ha assegurat que
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en el seu programa electoral es van
comprometre ha abordar el tema social
«ens bolcarem amb aquells que més
patixen i seguirem en la línia de treball
d’ajudar als més desfavorits durant tot
l’any», ha conclòs.

La bandera gai vist el balcó
de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria
L’alcalde de Riba-roja i la regidora d’Igualtat lligen manifestos
a favor de l’homosexualitat
Per primera vegada en la història de Riba-roja de Túria, el balcó de l’Ajuntament
municipal lluïx la bandera multicolor que representa al col·lectiu de gais i
lesbianes amb motiu del ‘Dia Internacional de l’Orgull Gai’, que té la seua
celebració el diumenge 28 de juny, on es manifesta la tolerància i la igualtat de
les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals.
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha llegit un manifest sumant-se a
les reivindicacions que, any rere any, realitzen tots els col·lectius representats
per LAMBDA València. A continuació, la regidora d’Igualtat, Lola Verdeguer,
també ha llegit un altre manifest sumant-se als actes pels drets LGTB i a
fi de dur a terme una societat més justa i igualitària sense delictes d’odi ni
discriminació.
Posteriorment, han comunicat la posada en funcionament de diferents mesures,
dins del seu programa, per a lluitar contra l’homofòbia social i per la igualtat.
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OBRES I URBANITZACIONS

Millora en la urbanització Entrenaranjos
de Riba-roja de Túria
Des de la Regidoria d’Obres
i Servicis de l’Ajuntament
de Riba-roja de Túria es va
a dur a terme la millora de
l’accessibilitat en la urbanització
del municipi
La Regidoria d’Obres i Servicis de
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha
projectat l’execució d’una obra de millora
d’accessibilitat i adequació d’instal·lacions
en la urbanització Entrenaranjos de Ribaroja de Túria amb la intenció d’adequar
les voreres de la urbanització a l’actual
normativa d’accessibilitat, a més del
canvi de les conduccions d’aigua potable
i l’actual infraestructura d’enllumenat
públic.

A causa de l’amplitud de les obres
projectades, superior als 1.450.000 €, es
planteja l’execució de la totalitat de les
obres en 6 FASES:
• FASE 1. Inclou els carrers següents: 100,
200 (de 100 a José Iturbi), 202 (de 100 a
José Iturbi).
• FASE 2. Inclou els carrers següents: 101,
200 (de 102 a 100), 201 (de 102 a 100), 202
(de 102 a 100).
• FASE 3. Inclou els carrers següents: 102,
200 (de 102 a 100), 201 (de 102 a 100), 202
(de 102 a 100).
• FASE 4. Inclou els carrers següents: 103,
200 (de 103 a 102), 201 (de 103 a 102), 202
(de 103 a 102).
• FASE 5. Inclou els carrers següents: 104,
200 (de 104 a 103), 201 (de 104 a 103), 202
(de 104 a 103).
• FASE 6. Inclou els carrers següents: 105,
200 (de 106 a 105), 201 (de 106 a 105), 202

Visita a edificis amb deficiències
Robert Raga, la regidora
d’Urbanisme i els arquitectes
visiten el poliesportiu, l’EPA i
l’antiga Llar de Jubilats
Goteres en l’EPA
La situació en què es troba l’EPA, edifici
que pertany a la Banda Simfònica Unió
Musical de Riba-roja de Túria, «és molt
complexa i cal actuar ràpidament» hi ha
assenyalat Raga, ja que cada dia passen
molts alumnes i, en la majoria de les
seues aules, hi ha nombroses goteres,
l’escala que accedix a la terrassa està
tancada perquè no s’ha finalitzat i la zona
de la terrassa està per acabar. En la visita,
ha estat present el director de l’EPA,
Mario Argente, i el professorat. Raga ha
assegurat que tant «des de la Regidoria
com els arquitectes treballarem per a
posar una solució, perquè l’edifici no és
gens segur».
Ús a l’edifici de l’antiga Llar de Jubilats
Un dels edificis històrics per a Ribaroja de Túria, és l’antiga Llar de Jubilats,
un immoble valorat en 559.296€ i que,

preparat per a fer una residència de la 3a
Edat o un Centre de Dia, seguix paralitzat
23 anys després de la seua construcció.
L’alcalde, ha visitat el seu interior,
accedint fins als pisos superiors, i hi ha
assenyalat que «és un edifici deteriorat,
però valorarem les possibilitats per a
treballar en projectes com a pisos tutelats
per a discapacitats, biblioteca/ludoteca,
etc…». La primera posada en marxa de
l’alcalde serà sanejar-lo i deixar-lo en
les millors condicions perquè els més de
1.500 afiliats a la UDP de Riba-roja de
Túria puguen disfrutar de l’espai situat en
la planta baixa de l’edifici.
Zona deteriorada en les pistes de pàdel
L’alcalde ha aprofitat les visites als
edificis per a acostar-se al Poliesportiu
municipal i parlar amb el director
esportiu, Mario Pregonas, a fi de valorar
i actuar immediatament en una zona en
males condicions, situada al costat de
les pistes de pàdel. Entre les valoracions,
s’ha proposat netejar la zona perquè
estiga en condicions i fer un espai per als
xiquets o una altra pista de pàdel.

(de 106 a 105), incloent el perímetre de la
zona verda.
Les obres incloses en la Fase I, amb un
cost total de 241.939,74€ i subvencionades
parcialment per la Diputació de València,
van tindre començament a l’abril
d’enguany, 2015, i la seua finalització està
prevista a mitjan agost d’este mateix any.

Treballs de
manteniment en el
municipi
Des de la Regidoria d’Obres i
Servicis de l’Ajuntament de Ribaroja de Túria s’estan duent a terme
distints treballs
de manteniment en el municipi.
Durant el mes de juliol, la regidora
d’Urbanisme, Infraestructures, Via
Pública i Obra, Teresa Pozuelo, ha posat
en marxa distintes actuacions d’obres i
servicis en el municipi de Riba-roja de
Túria.
Les obres les ha dut a terme el personal
pertanyent al Pla d’Ocupació Local
que ha realitzat tasques de neteja
i condicionament de l’aparcament
públic ubicat darrere de l’Agència de
Desenrotllament Local.
També s’ha iniciat la neteja i
desbrossament dels carrers pertanyents
als polígons industrials del terme
municipal ja que, com bé ha planificat
la corporació, l’objectiu dels polígons
és dinamitzar i millorar les empreses
industrials que se situen en ells.
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PARCS, JARDINS, URBANITZACIONS

Adaptació de parcs i jardins
a Riba-roja de Túria
La Regidoria de Parcs i Jardins
està treballant per a adequar
unes quantes zones de parcs
municipals i urbanitzacions
El regidor de Parcs i Jardins, Rafa Gómez,
ha visitat les actuacions en els nous parcs
del municipi. En este cas, s’ha realitzat un
nou parc en la urbanització Residencial
Reva i altres ampliacions, com en la
urbanització València la Vella.
En el nucli urbà s’han dut a terme un altre
tipus d’actuacions, com en el parc de la
Plaça Vicente Andrés Estellés on s’han
canviat les llosetes i està previst adequar
les baranes. A més, en unes setmanes, es
durà a terme una ampliació del parc situat
davant de la ‘Gelateria Mati’, ja que és
una àrea recreativa molt utilitzada i s’està
quedant xicoteta per la gran afluència de
xiquets.
Des de la Regidoria s’està treballant
amb una diagnosi junt amb els tècnics
i els informes a fi d’arreglar tanques i
engrunsadores deteriorades. Rafa Gómez,
assegura que «és necessari donar-li un
nou impuls als parcs, ja que molts estan
obsolets o desgastats».
Els parcs precisen de llosetes per a
amortiment, engrunsadores noves de
materials de bona qualitat i sense peces
xicotetes a fi de garantir la millor seguretat
dels xicotets.
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SEGURETAT CIUTADANA I VIÀRIA

La Policia Local de Riba-roja
compta amb dos patrulles noves:
mediambiental i de proximitat

L’alcalde de Riba-roja, el diputat
de Compromís, els regidors
d’Agricultura i Medi Ambient i
els col·lectius mediambientals
es reunixen amb la Policia Local
La Policia Local de Riba-roja de Túria
compta amb dos noves seccions de policia
enfocades cap a una nova sostenibilitat,
ecologisme, millora del medi ambient i
agricultura i proximitat amb el ciutadà
per mitjà dels nous vehicles ecològics, les
bicicletes.
L’alcalde de Riba-roja de Túria i també
regidor de Seguretat Ciutadana, Robert
Raga, ha presentat els nous vehicles
ecològics en l’esplanada del Parc Fluvial
junt amb els policies locals, el regidor
d’Agricultura, Rafa Folgado, el regidor de
Medi Ambient, José Ángel Hernández, el
diputat de Compromís i president de la
Comissió de Medi Ambient, Juan Ponce,
i representants d’associacions i col·lectius
que treballen en el nostre entorn, com
Porxinos o la plataforma en defensa dels
boscos del Túria.
La patrulla de medi ambient, composta
per huit agents de policia, s’encarregarà

de protegir l’entorn natural i rural i
vigilar el territori de secà, d’horta i de
regadiu, estant en contacte amb els
agricultors i conservant l’entorn. Al seu
torn, intensificaran la vigilància en el Parc
Fluvial els caps de setmana amb l’objectiu
de conscienciar la gent en l’atenció i la
protecció de l’entorn de forma ecològica
per mitjà de les quatre bicicletes que s’han
habilitat.
D’altra banda, un altre grup d’agents,
patrullarà els barris del nucli urbà a
peu i amb bicicleta, a fi d’aconseguir
una policia més pròxima al ciutadà i els
comerços, on podran arreplegar queixes,
solucionar problemes i previndre.
També s’incrementarà l’aparcament per
a bicicletes en el nucli urbà, col·legis i
edificis públics.
Raga ha destacat que, des de l’alcaldia i
l’equip de govern, es vol «sensibilitzar» als
ciutadans i ha assegurat que el seu objectiu
és «previndre i educar cap a un missatge
d’ecologisme i sostenibilitat». Ponce ha
definit com «molt positiva i demandada
pels veïns que viuen al voltant del Parc
Natural del Túria», la nova iniciativa.

Reubicació de la
senyalètica en la zona
de l’antiga ‘colònia’
L’alcalde de Riba-roja i el cap de la
Policia Local reunixen els veïns de l’àrea
limitada pels carrers Cronista Cerveró,
Bellavista, Juan Gil Albert i Isabel la
Catòlica.
Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, va
convocar una reunió informativa sobre el canvi
de senyalització per a una millor redistribució
del trànsit de vehicles en l’àrea limitada pels
carrers Cronista Cerveró, Bellavista, Juan Gil
Albert i Isabel la Catòlica.
El cap de la Policia Local de Riba-roja de Túria,
Alberto Gimeno, i Fran Luján, oficial del Grup
de Proximitat, van explicar als veïns convocats
la reordenació que es va a dur a terme en
els carrers situats davall de l’avinguda de la
Pau, antigament coneguda com la ‘Colonia
Diamante’.
Raga ha destacat que el canvi de senyalètica
ha sigut «una demanda dels veïns» i, amb
esta proposta, «millorarem el trànsit i tot l’àrea
educativa».
La reunió va finalitzar amb un debat entre els
veïns per a millorar i prendre nota d’aquelles
qüestions plantejades.

L’avinguda de la Pau torna a ser passeig
de vianants els caps de setmana
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L’alcalde de Riba-roja, el regidor
de Comerç i el cap de la Policia
Local informen els veïns sobre
el nou espai de vianants de
l’avinguda de la Pau
Els veïns de l’avinguda de la Pau van ser
convocats per l’alcalde de Riba-roja de
Túria, Robert Raga, en el Centre Social,
per a informar-los del nou impuls que se
li vol donar a l’avinguda. Raga va informar
que es tallarà el trànsit els caps de setmana
per a donar espai als vianants i reactivar el
sector de l’hostaleria, «l’avinguda de la Pau
ha tingut un davallada a tots els efectes i
creiem que podem impulsar-la els fins de
setmanes i en període estival, juliol, agost
i setembre, per a poder passejar, conviure i
tindre l’avinguda disponible per a tots els
veïns», hi ha assenyalat l’alcalde.
El principal objectiu d’esta posada en
marxa, que ja es va dur a terme fa anys,
és reactivar els comerços i disfrutar
d’una avinguda de vianants. El regidor de
Comerç i Foment Econòmic, Rafa Folgado,
ha assegurat que la idea és «intensificar
els nostres comerços i reactivar tots les
vendes, no sols de l’avinguda, si no de
tot el poble per mitjà d’altres accions per
a millorar la vida dels veïns i l’activitat
comercial de Riba-roja».
El cap de la Policia Local, Alberto Gimeno,
va explicar tots els detalls sobre el tall de
l’avinguda de la Pau i va destacar que la
reactivació del comerç i l’hostaleria «no
implica un incompliment dels horaris dels
hostalers, pot ampliar-se quant a volum
de gent i espai, però no quant a horari».
El tall de l’avinguda de la Pau es posa en
funcionament els divendres vesprada-nit,
els dissabtes vesprada-nit i els diumenges
des de mitjan matí fins a la nit. Només els
veïns que viuen en l’avinguda de la Pau
poden accedir als seus garatges. L’objectiu
és donar-li vida a una de les avingudes
principals del municipi. La reunió va
finalitzar amb la intervenció i el debat dels
veïns que van plantejar els seus dubtes i
propostes sobre la iniciativa.

Reunió local de Protecció Civil
a Riba-roja de Túria
La campanya ‘Previfoc’ es durà a terme durant tot l’estiu
Protecció Civil de Riba-roja de Túria ha mantingut una reunió informativa amb motiu de
donar la benvinguda a les noves incorporacions. Actualment, hi ha 17 voluntaris en el
cos local de Protecció Civil dirigits pel coordinador de l’agrupació, Manolo Gómez.
L’Agrupació de voluntaris va posar en marxa, el passat 1 de juny, la campanya de
vigilància ambiental 2015 ‘Previfoc’ que es durà a terme durant tot l’estiu, on es patrullen
les zones sensibles per risc d’incendis. L’operatiu es posarà en marxa en campanya
de prevenció i extinció
d’incendis.
Durant el 2015, s’han
realitzat 25 servicis ordinaris
per a cobrir actes municipals
i 13 servicis de ‘Previfoc’.
Des de l’Ajuntament de Ribaroja de Túria, destaquen la
labor altruista de l’Agrupació
de voluntaris i el gran treball
que fan per la prevenció
d’incendis.
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EDUCACIÓ

Les escoletes ‘Riu Túria’ celebren
el final de curs en el Maldonado

L’alcalde de Riba-roja de Túria,
Robert Raga, compartix amb
els 255 escolars la seua festa
de final de curs
El parc municipal Maldonado ha tornat a
ser punt de trobada de la festa de final de
curs de les ‘Escoletes municipals Riu Túria’
on l’equip docent ha preparat, per a tots el
seu alumnat i familiars, una festa amb
atractives activitats infantils.
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, junt amb els seus regidors, Teresa
Pozuelo i Miquel Castillo, han assistit
a la festa, compartint este dia junt amb
els escolars, han visitat cada una de les
activitats, com els tallers de maquillatge, el
photocall, el castell unflable, la granja amb
animals, l’espai d’horta... i han disfrutat
d’un esmorzar refrescant amb orxata i
fartons.
Paqui Folgado, directora del centre, hi ha
assenyalat que en el curs 2014-2015 hi ha
hagut 255 xiquets i xiquetes escolaritzats, i
ha agraït a les famílies la seua labor.
L’alcalde de Riba-roja de Túria s’ha mostrat
feliç per passar el matí amb els més
menuts «és encantador vore als xicotets
i als familiars disfrutant d’este dia». A
més, els ha desitjat unes felices vacances
i ha destacat que l’Ajuntament «recolzarà
estos actes, així com l’escola pública».

EPA
Riba-roja

Aprofitant l’estada en el parc Maldonado,
Raga ha visitat el Centre Ocupacional
Camp de Túria i ha anunciat que «des de
l’Ajuntament tenim la intenció d’obrir un
Centre de Dia per a discapacitats a fi de
millorar i ampliar el centre».

HORARI D’ATENCIÓ (Període de matrícula)

De dilluns a divendres de 16:30 a 20:00 hores.
C/Sagunt, 14 (Edifici Banda Unió Musical)
Telèfon d’informació: 96 277 26 45 - Correu electrònic: epa@ribarroja.es

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: Del 2 al 9 de setembre de 2015

Riba-roja de Túria posa en marxa
les seues escoles d’estiu
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L’alcalde de Riba-roja i els
regidors d’Educació i Servicis
Socials donen la benvinguda a
tots els alumnes de l’escola
Un estiu més, l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, a través de les regidories d’Educació
i Servicis Socials, ha posat en marxa les
escoles d’estiu que s’han realitzat durant el
mes de juliol, en el Parc Maldonado, CEIP
Eres Altes i Escoletes Infantils ‘Riu Túria’.
En l’Escola d’Estiu per a discapacitats,
els usuaris han realitzat, de dilluns a
divendres, distintes activitats i tallers
d’oci en què han desenrotllat les seues
habilitats. Els participants han comptat
amb personal qualificat, becaris de ‘La
Dipu te Beca’ i persones col·laboradores
de la ‘Associació RibaDis’.
Enguany, l’Escola d’Estiu ha albergat
un total de 326 escolars, de 0 a 12 anys,
repartits entre les dos escoles, on han aprés
per mitjà d’activitats lúdiques diferents de
les que realitzen durant el període escolar.
A més, enguany es va obrir un període, del
22 al 31 de juny, per a poder conciliar la vida
laboral i familiar. Seguint la mateixa línia,
l’Escola d’Estiu també ha posat en marxa
l’Escola Matinera, des de les 07:00 h fins
a les 15:00 h, amb servicis de transport i
menjador.
Durant la inauguració, han estat
presents l’alcalde, Robert Raga, el regidor
d’Educació, Miquel Castillo, i el regidor de
Servicis Socials, Rafa Gómez, que ha donat
la benvinguda a tots l’alumnat. L’alcalde ha
saludat a tots els escolars i els ha desitjat
que es divertisquen.

sol·licituds fins el 28 de juliol de 2015
tota la informació en

www.ribarroja.es
https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/

/tribuna
d’oradors

w El PP sigue en la brecha

w Va arribar el canvi

w ¡Gracias Riba-roja!

El Partido Popular de Ribarroja ha
pasado a la oposición tras 20 años
al frente de la gestión municipal,
al cabo de los cuales nadie puede
cuestionar el desarrollo de la población
a todos los niveles: educativo, cultural,
medio ambiental, social, urbanístico,
infraestructuras de todo tipo... Y eso lo
ha valorado la mayoría de los vecinos
de Ribarroja.
Queremos aprovechar esta ocasión
para dar las gracias a todos los que con
su voto nos siguen dando su confianza.
Casi un tercio de los votantes se han
pronunciado a favor del PP, siendo el
partido más votado de este municipio.
A partir de ahora la responsabilidad
de gestión y buscar el bien común es
del gobierno. Y desde la oposición no
hemos percibido todavía un discurso
propio. Percibimos un gobierno que
pone el acento en destruir lo construido
y hacer crítica de lo anterior. Demasiado
énfasis en transmitir un mensaje
simple y fácil de “todo estaba mal”.
Las personas de nuestro pueblo tiene
criterio para valorar y examinar y lo
hace. Estamos a la espera todavía de
que se gestione para construir.
Ahora, desde la oposición, porque
extraños compañeros de mesa se han
aliado para desbancar al PP, vamos a
continuar trabajando en la defensa de
toda la población. De todos, votantes de
esta u otras organizaciones políticas.
Por eso se debe entender que el PP, tras
la sentencia que declara nulo el PAI de
Porxinos, votara a favor de la creación
de una comisión de investigación,
propuesta por el actual gobierno
(PSOE-Compromis-EU) más los votos
de Ribarroja Pot y Ciudadanos, sobre
un proceso que cuenta con siete (7)
sentencias favorables y una querella
archivada contra el alcalde y dos
concejales del PP. No tememos ninguna
investigación, todo fue legal y avalado
técnicamente.
El PP no es partidario de llevar a cabo
ahora ese PAI, corren otros tiempos,
pero sí de traer las instalaciones
deportivas del Valencia C.F, por
la repercusión económica para la
población. A tal efecto, hemos ofrecido
nuestra colaboración al actual alcalde.
El PP sigue en la brecha.

Després de 20 anys de govern
ininterromput del PP, els veïns de Ribaroja de Túria van votar canvi, un canvi
que es va materialitzar el 16 de juny
de 2015, quan la majoria del Ple, 13
regidors, va votar la investidura del
nou alcalde Robert Raga, pertanyent
al PSOE, en compliment del pacte de
govern de PSOE, Compromís i EU, amb
suport de Riba-roja Pot.
Comencem així una nova etapa amb
molts projectes en comú, il·lusió i molt
de treball que realitzar.
Però també ens estem trobant
problemes
que
mostren
que
l’Ajuntament no era el que tractava de
vendre’ns l’anterior equip de govern del
PP.
Per a començar ha vingut la sentència
que anul·la el PAI de Porxinos i
que constata l’engany, que amb la
col·laboració de l’exconseller Blasco, hui
condemnat pel Cas Cooperació, Soler,
aleshores president del València CF
SAD, hui imputat per intent de segrest i
l’exalcalde Francisco Tarazona. El temps
ens ha donat la raó i el Tribunal Suprem
ha donat per liquidat dit PAI. Caldrà ver
quines conseqüències econòmiques
porta la sentència.
També hem tingut la desagradable
sorpresa de trobar-nos una altra
sentència del TSJ que anul·la la RPT
del 2011 i que havien tingut sense
executar-la, com obliga la llei, oculta en
un calaix des de novembre del 2014,
casualment en període electoral. La dita
sentència constata la nefasta política
de personal duta a terme per l’anterior
govern. Es va fer una pujada salarial als
treballadors de la casa, que incomplia la
llei d’Estabilitat Pressupostària a posta
i amb informes en contra de la pròpia
intervenció de l’Ajuntament, ara són els
treballadors els que paguen els plats
trencats d’una actuació partidista.
Ens estem trobant moltes situacions
irregulars que anirem denunciant i
resolent.
Estem per a servir al poble i per a
escoltar-lo, els nostres despatxos
estan oberts i les nostres declaracions
d’hisenda i el nostre patrimoni seran
prompte exposats en la web per a
complir amb el nostre compromís de
transparència.

Riba-roja
Puede,
el
partido
instrumental de Podemos en Ribaroja, decidió concurrir a las elecciones
municipales con la intención de
regenerar la democracia dando poder
real a la ciudadanía. Y ya estamos
en el Ayuntamiento, ahora hay que
ponerse a trabajar.
Damos en primer lugar las gracias a
toda la gente que está participando
en el proyecto y a esas 1507
personas que votaron con ilusión y
que, por su apoyo, han permitido que
tres concejales estén a disposición
del pueblo tomando las decisiones
según lo que reclame la ciudadanía, y
votando en consecuencia.
Como es conocido, hemos votado al
PSOE en la investidura para que no
siguiera el PP en la alcaldía, llegando
previamente a un buen pacto de
programa. Pero no hemos querido
entrar en su gobierno por no ser
corresponsables de un proyecto
que no es el nuestro y porque no
somos moneda de cambio ni parte
de trueques. Estamos por tanto
libres para estar vigilantes desde la
oposición, velando por un gobierno
limpio y volcado en el bien común.
Esto acaba de empezar, ayúdanos
a demostrar que es posible la
democracia real. Participa con
nosotros en la toma de decisiones
y no sólo votes cada cuatro años.
Con nosotros en el ayuntamiento, ¡el
concejal eres tú!. Puedes proponer
iniciativas, sólo tú sabes qué está
ocurriendo donde vives y sin ti
no podremos hacerlo. Ven a las
asambleas, y practica la democracia
real. Mantén viva la ilusión, lo hiciste
con tu voto, ahora hazlo con tu voz.

www.ppribarroja.org
Grupo Partido Popular
en Facebook

www.psoeriba-roja.com

Web: riba-rojapuede.info
Facebook:
facebook.com/Riba.roja.puede
Twitter: @RibaRojaPuede
Teléfono: 694.414.200

w Empieza el cambio
Desde Ciudadanos Riba-roja queremos
aprovechar este medio para dar las
gracias a los habitantes de esta
localidad por el éxito de participación
en las elecciones pasadas.
Gracias a los resultados obtenidos,
podemos contribuir a mejorar el
presente y el futuro de nuestro
pueblo, y sobre todo a escuchar muy
de cerca las necesidades de los que
vivimos en este lugar.
La diversidad de personas que
componen esta agrupación política,
ha permitido en este tiempo trabajar
con perspectivas reales, prácticas y
bajo un proyecto común de CAMBIO
sensato y eficaz.
Ahora se abre un nuevo camino que
nos depara un reto emocionante
asumiéndolo con respeto, dedicación
y preparación. Trabajaremos con
tesón y de manera creativa, para
contribuir desde la oposición al
desarrollo e implantación de las
mejores propuestas para el municipio
de Riba-roja deTúria.
Velaremos
por
las
buenas
prácticas del gobierno de nuestro
Ayuntamiento,aportando propuestas
de desarrollo económico ysostenible,
integración del comercio, patrimonio
natural y cultural, y de mejora social
que constituirán nuestro motor de
arranque.
Ciudadanos
Riba-roja
quiere
convertirse en un canal de diálogo y
comunicación fluiday accesible,para
que las inquietudes de todos sean
transmitidas con precisión, y podamos
iniciar una nueva manera de hacer
política desde la tranquilidad y la
transparencia.
El trabajo ha comenzado y vuestra
colaboración es decisiva.
Imposible es sólo una opinión.

El passat 24 de maig les persones de Riba-roja de
Túria acudiren a votar amb decisió, ganes de canvi
i un gran somriure perquè sabien que estaven
escrivint un nou capítol de la història del nostre
poble.
Els resultats extrets de les urnes i en resposta
als quatre anys de legislatura caracteritzats
per un treball constant de denúncia i proposta
constructiva per banda del nostre regidor Bernat
Garcia ens han reconegut i recompensat la faena
ben feta. D’aquesta manera la nostra formació
política ha duplicat les seues forces i per 70 vots
no les hem triplicat.
És moment de felicitar-nos pels resultats i d’agrairvos la confiança dipositada en Compromís com a
motor del canvi polític, social i ètic que requerix
el nostre poble. Als ciutadans i ciutadanes que
ens votàreu, gràcies; i als qui votàreu forces
progressistes, també; perquè amb la unió de totes
hem aconseguit formar -perquè així ho permet la
legislació vigent malgrat que a alguns els peseun govern de coalició i progrés que gestionarà
l’ajuntament de la nostra població amb un full
de ruta consensuat i rubricat per tots, amb un
denominador comú: unes polítiques renovades i de
transparència concebudes per a facilitat-li la vida
a la ciutadania.
Es posa fi, d’aquesta manera, als vint anys de poder
nepotista, absolut i clientelar d’un partit que s’ha
ofegat en la seua pròpia idiosincràsia. D’un partit
que, en uns àmbits, no ha parat de retallar drets,
educació, beques, sanitat, ajudes socials i a la
dependència o l’accés a la vivenda per a les classes
més desfavorides, el tancament dels mitjans de
comunicació com Canal 9 o els atacs constants a
la llengua, la corrupció sistèmica de les institucions
i les obres faraòniques que no han servit més que
per a l’empobriment generalitzar del nostre territori
i de les nostres persones; i en altres àmbits més
propers, entre d’altres gestions deshumanitzades,
s’ha encabotat en prostituir el terme municipal en
favor de l’especulació urbanística i l’enriquiment
sols d’uns quants com ha quedat demostrat amb
el flagrant exemple de PAI de Porxinos el qual
ha sigut anul·lat per l’alta instància judicial del
Tribunal Suprem.
Amb tot, són moments d’especial il·lusió i ganes
de fer el treball que ens haveu encomanat amb
energia i força renovada; sempre mirant cap
endavant però sense oblidar les gestions anteriors
que han de ser auditades. I és per això que, des
de les dues regidories que ocupem com són la
d’Educació, Cultura, Festes i Falles i la regidoria
de Foment econòmic, Comerç i ocupació, Activitats
i Agricultura, treballarem per vosaltres; per a
aquelles persones a les quals se’ls havia estat
donant l’esquena des de ja feia massa temps.
No dubteu que el centre de la nostra feina,
juntament amb la resta de partits que conformem
l’equip de govern i que conduirem l’ajuntament
durant aquestos pròxims quatre anys, sou
únicament vosaltres.
La ciutadania de Riba-roja de Túria compta, ara sí,
amb uns gestors públics que vetlaran pels vostres
interessos i les vostres preocupacions i el grup
municipal Compromís per Riba-roja estarà ahí amb
vosaltres per escoltar-vos i treballar des de la
unitat, la humilitat i les ganes de progressar amb
igualtat de condicions per a totes i per a tots.
Per vosaltres, i sols per vosaltres, endavant i amb
valentia!

Després de vint anys de “despotisme
il·lustrat” practicat pel PP de Riba-roja
amb un programa de govern basat en el
desenvolupament urbanístic especulatiu
i durant els últims anys amb una política
“d’austericidi” i foment de “l’enxufisme” i
les xarxes clientelars, el passat 24 de maig
la ciutadania marcà el rumb a seguir, allò
primer és salvar a les persones i el segon
canviar les maneres de fer política.
Des del minut zero, EU de Riba-roja va vore
la necessitat, per responsabilitat històrica
d’elaborar i participar a un programa
de govern amb les forces d’esquerra i
progressistes que defensaven aquest
programa. Així va nàixer el Pacte de
l’Ateneu, on els quatre partits a l’oposició
del PP consensuen un programa pels
quatre anys de legislatura, delegant
com Regidor de Benestar Social i Serveis
Jurídics al nostre company Rafa Gómez
Muñoz, que també formarà part de la
Junta de Govern Local i per tant estarà en
disposició d’intervindre per tal de garantir
el compliment del pacte, i intervindre
per tal de millorar el benestar social dels
nostres veïns i veïnes.
A pesar de les restriccions competencials
en matèria de benestar social a les
administracions locals, que el Govern
anterior ens ha deixat com a herència,
des d’Esquerra Unida anem a insistir en la
necessitat de no sols cobrir les necessitats
assistencials d’emergència social, i anar
més enllà i tornar al camí de polítiques
preventives per tal de frenar dins de les
possibilitats amb el recursos disponibles,
l’exclusió social.
Pel que fa als Serveis Jurídics, i com
membres de SALVEM PORXINOS celebrem
la sentència sobre el PAI de Porxinos,
exemple de com amb unitat popular i lluita
al carrer i a les institucions, es pot vèncer
al poder. Porxinos torna a ser zona rústica
i el nou govern local farà allò possible
pel compliment de la sentència i la seua
integració al Parc Natural del Túria.
Per últim, reiterar que el col·lectiu d’EU de
Riba-roja posa a disposició dels col·lectius
socials i culturals del municipi el local
cultural i social de la classe treballadora
“ATENEU” en la Carretera de Vilamarxant,
122. Així mateix el seu Regidor al Govern
Local, es posa a disposició de la ciutadania
per tal d’arreplegar queixes i iniciatives
individuals o socials de la localitat, per tal
d’aportar el nostre treball i interés per tal
d’enfocar i transformar la realitat social,
envers una societat més justa i igualitària
en drets i deures.

Gràcies sinceres

Facebook_ Ciudadanos Riba-roja
www.facebook.com/pages/
Ciudadanos-Riba-roja/
948230341875064?fref=ts

Facebook/
Bloc per Riba-roja-Compromís
http://blocs.mesvilaweb.cat/
castefadecamp

www.eupvribaroja.com
facebook: eupv.ribaroja
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Dos alumnes de Primària
de Riba-roja guanyen
el Premi Sambori 2015

Laura Arrue Picazo de 2n de Primària
(CEIP Cervantes) i Miguel González
Solaz de 3r de Primària (CEIP Eres Altes)
han resultat guanyadors del 1r premi
en el concurs literari Premi Sambori en
les categories de 1r i 2n cicle de Primària
respectivament.
El Premi Sambori, que en aquesta edició
ha comptat amb vora 82.200 participants,
es celebra des de fa 17 anys amb l’objectiu
promoure i difondre l’ús del valencià en
l’àmbit educatiu. Durant la primavera,
en el context de les activitats de les
Trobades d’Escoles en Valencià, es lliuren
els Sambori comarcals i d’entre els
guanyadors comarcals es trien els millors
treballs de la Comunitat Valenciana.

Laura Arrue amb el
diploma que l’acredita
com a guanyadora

En primer cicle de Primària Laura ha
obtingut el primer premi absolut amb el
relat “La flor vergonyosa”. Miguel, per la
seua part, ha resultat guanyador absolut
de segon cicle de Primària amb “L’illa de
ferro”.
La Fundació Sambori va fer el lliurament
de premis el passat 23 de maig a la sala
Charles Darwin de la Facultat de Farmàcia
de la Universitat de València. El premi va
consistir en un viatge a Port Aventura per a
la família dels xiquets i xiquetes premiats.

Miguel (3r per la dreta)
rebent el premi.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
i el CEIP Mas d’Escoto
L’alcalde de Riba-roja de Túria i la presidenta de l’AMPA
del CEIP Mas d’Escoto firmen el conveni per a dos anys

Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, ha firmat, junt amb
la presidenta de l’AMPA i la directora del CEIP Mas d’Escoto, un
conveni de col·laboració per a dos anys entre l’Ajuntament de
Riba-roja de Túria i l’AMPA d’este col·legi. Amb este acord, els
escolars del centre continuaran realitzant els tallers que tenen
programats dins del seu projecte educatiu ja que, dos monitors
d’eixos tallers són de l’Ajuntament (jardineria i electricitat) i altres
dos subvencionats a través de l’AMPA (ceràmica i ioga i pintura).
El conveni, que es va posar en marxa fa 4 anys, «és un projecte
singular i característic del propi centre i hem arribat a un acord per
a ampliar-lo dos anys», hi ha assenyalat l’alcalde.
Miquel Castillo, regidor d’Educació, ha assegurat que es tracta
«d’un projecte particular i clàssic, dins de la innovació, acceptat per
Conselleria que està programat dins de l’horari escolar».

Vista del CEIP Mas d’Escoto

“L’illa de ferro”
Eren ben menuts quan, Jack, Duck, Samanthabi
John formaren un club privat i secret anomenat:
“Els insatisfets”. No hi havia qui els separara. Aquest
grup tan peculiar, com el seu propi nom indica,
es caracteritzava per qüestionar-se tot el que els
envoltava. Per a ells no hi havia cap pregunta sense
resposta. On van les abelles en hivern?, per què fa tan
de soroll les tronades? Creixen les ungles després de
mort?
No va ser per casualitat, per tant, que acabaren els
quatre treballant com a científics. Jack es passava les
hores estudiant geografia, li agradaven especialment
les illes i els arxipèlags. Duck, estudiava el fons marí.
Tenia una flota de vaixells amb potents càmeres
aquàtiques amb les que gravava tot el que descobria.
La seua debilitat eren els misteriosos naufragis
d’embarcacions històriques baix el mar. Samantha
era una boja dels animalets invisibles, sempre
estava parlant de bactèries, microbis i xicotetes
formes de vida que en la seua opinió convivien amb
nosaltres amb total harmonia. John era un arqueòleg
incansable, s’havia recorregut tot el món buscant
tresors i encara que era ric i famós, mai tenia prou. La
seua especialitat era localitzar temples baix terra. Ho
tenia tot per a ser feliç, però una obsessió li llevava la
son els 365 dies de l’any: trobar l’illa de Ferro.
L’existència de l’illa de Ferro sols estava documentada
en un retall de diari que va descobrir Duck en una
de les seues expedicions pel mar. Aquest retall es
guardava en la caixa forta d’un portaavions militar
que va naufragar als anys 70. Traure aquella caixa
forta del mar va ser fàcil, però obrir-la molt complicat.
Fins i tot va necessitar l’ajuda d’un pirotècnic que de
forma controlada va dinamitar la caixa amb tanta
eficàcia que va aconseguir obrir-la sense que el
contingut que hi havia dins patira cap desperfecte. I
així va ser com “Els Insatisfets” uniren forces per a
la missió més arriscada e important de la seua vida.
L’illa de Ferro segons la llegenda, era un extens
monticle de ferro que flotava sense direcció fixa
sobre els distins oceans de la superfície terrestre.
Com que estava en continu moviment l’aventura era
extraordinàriament difícil. No s’atreviren a fer-se a la
mar fins que a Jack se li va ocórrer la més brillant de
les idees. -“No us preocupeu, si nosaltres no podem
arribar fins l’illa, farem que l’illa vinga a nosaltres”.
I així va ser com els quatre amics construïren el
“superimant nàutic”. Un imant que instal·lat al vaixell
de Duck els arrastraria portats per l’atracció del ferro
fins al seu anhelat destí.
Duien molts dies de travessia quan de repent un
dia al fer-se de nit es van veure envoltats per una
espessa boira que no els deixava vore res. Baixaren
les temperatures dràsticament i en vore un gran
monticle que es menejava en l’obscuritat tots es
van esborronar. -“Heu vist el mateix que jo?”, va dir
Samantha refregant-se els ulls. Aquella nit ningú va
dormir, i en fer-se de dia, aquell monticle sospitós es

va mostrar amb tot el seu esplendor. -“Ahi està, ahi
està, el tenim quasi al damunt. És l’illa de Ferro”. Va
exclamar Jack.
El silenci es va fer entre ells, l’illa era molt més
especial del que havien imaginat. El reflex del sol
feia que tota ella brillara, estranyes construccions
la poblaven i en conte de tot el que cabia esperar,
una extensa vegetació creixia per tot arreu. Camps
i cultius de claus, bateries, piles, curtcircuits i altres
peces de metall s’endevinaven per l’horitzó.
- “Què feu parats! Va dir Samantha. Au a explorar-la!
- “No pegues ni un pas! Que no veus que hi ha edificis
i horts? Esta illa està poblada! A saber quina classe de
éssers vius o inerts habiten ahi... Li va replicar John.
- No sé tu, però jo no he arribat fins ací per a quedarme en el vaixell. I de un bot Samantha va xafar per
primera vegada aquella illa.
Sense por però amb molt de respecte, la
resta de tripulació la va seguir. Encara no
havien pegat quatre passos quan van sentir: “pipopiiiimmmuuraguyuufeeekkk”. Tots pegaren
un esglai i una alarma va començar a sonar de
forma ensordidora. Desenes de robots eixiren
de les estranyes construccions. Mesuraven
aproximadament un metre d’altura, tenien cinc dits a
les mans, però quatre d’ells estaven pegats i no paraven
de fer soroll pipopiiiiimmuuraguyuuufeeekkk.
Els quatre amics espantats es posaren a córrer
i s’amagaren a un bosc. Ja de nit i més tranquils
intentaren tornar al vaixell però estava ple de robots.
-I ara què fem?. Va dir John. - Seguiu-me. Va proposar
Duck. Duck els portà fins a una de les construccions
que semblava abandonada.
- Des d’ací els espiarem i obtindrem tota la
informació necessària per a contar-li el que estem
vivint a tota la Humanitat.
Passaren dos dies entregats a la investigació i quan
ja estaven satisfets pel seu treball decidiren idear un
pla d’evacuació. Amb peces que hi havia a la cas es
feren disfresses robòtiques i eixiren al carrer sense
alçar cap sospita. Caminaren fins el port, però quan
estaven a punt d’arribar al vaixell dos guardes els
tallaren el pas. Tot semblava perdut però John va
traure dos llaunes d’oli i els va convidar a una copeta.
Allò va ser mà de sant. Aquella idea va relaxar els
ànims i els va permetre entrar de nou al seu vaixell.
- “Quina idea més bona has tingut John!” Va dir Jack
- “Ja, ja, ja, què no saps que als robots els agrada més
una llauna d’oli que a un xiquet un caramel?, ja, ja, ja”
Va contestar John.
24 hores després la cara del quatre integrants de “Els
insatisfets” eixia en totes les portades de diari del
planeta Terra. “L’illa de Ferro ha sigut localitzada”
deia el titular. L’expedició havia sigut un èxit. Quina
seria la pròxima aventura?

Miguel González Solaz
3r CEIP Eres Altes

“La flor vergonyosa”
Hi havia una vegada una flor que vivia en
un prat ple d’arbres i flors com ella.
Totes les seues amigues flors obrien els
seus pètals quan eixia el sol menys ella
perquè li feia vergonya ensenyar-los. Ella
pensava que els seus pètals no eren tan
bonics com els de les seues amigues flors i
per això s’amagava i ningú la coneixia.
Un matí l’arbre del costat li preguntà:
- Floreta, per què no obris els teus pètals?
Les teues amigues flors estan contentes
sempre que miren al sol. Tu no estàs
contenta?
- No, perquè sóc vergonyosa. Els meus
pètals no seran tan grans ni bonics com els
de les altres flors, i ningú em voldrà quan
els veja- digué la flor tristament.
Però una abella que passejava pel prat va
escoltar la conversa i li digué:
- Floreta, no hauries de tancar els teus
pètals per sempre. És important que jo els
veja perquè amb això jo m’alimente i ajude
al prat per a que nasquen flors i plantes com
tu. Si no ho fas no seràs feliç i et perdràs
com és de meravellós vore somriure a les
teues amigues flors i sobretot, així em
podràs conéixer.
La flor es quedà pensativa i amb un gran
esforç va obrir els seus pètals.
- Que bonic és el prat i que bé em senta el
sol. Sóc bonica, abella?
- La més bonica de tot el prat de Valènciadigué l’abella.
Finalment la flor i l’abella es feren molt
amigues perquè gràcies a ella la flor
va comprendre que és molt important
mostrar-se al món sense pensar si eres
millor o pitjor, només pensant en ser feliç i
fer feliços als altres.
Laura Arrue Picazo
2n A CEIP Cervantes

Els textos
guanyadors
L’alcalde de Riba-roja
va rebre els guanyadors
i les seues famílies per a
felicitar-los
personalment i escoltar
les seues experiències
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L’Ajuntament posa en marxa
el ‘Pla RibActiva’
Empresaris de Riba-roja es
reunixen amb l’alcalde i els
regidors de Foment Econòmic
i Polígons Industrials
Amb l’objectiu d’ajudar a millorar els
comerços i indústries de Riba-roja de
Túria per mitjà d’una sèrie de servicis,
l’alcalde del municipi, Robert Raga, junt
amb els regidors de Foment Econòmic i
Polígons Industrials, va reunir empresaris
i autònoms municipals en el Saló de Plens
de l’Ajuntament per a posar en pràctica el
‘Pla RibActiva’.
Amb esta posada en marxa es pretén
crear ocupació, creixement i suport a les
pymes per mitjà d’ajudes a un total de 24
empreses, ubicades en el nucli urbà i en
polígons industrials, per a contractar fins a
33 persones desocupades amb possibilitat
de contractes amb una duració de 3 mesos,
6 mesos o indefinits. El Pla està dirigit a
desocupats, pymes, autònoms, comerços,
emprenedors, empreses radicades en
els polígons industrials del municipi i
empreses que vullguen establir-se en la
localitat.
El regidor de Polígons Industrials, José
Ángel Hernández, va agrair als empresaris
«la possibilitat que 33 veïns del municipi
isquen de la desocupació». Un dels
objectius és impulsar els polígons «perquè
les empreses que estigueu radicades
tingueu millors accessos i que altres
empreses que s’ubiquen allí generen més
ocupació», va assegurar.

D’altra banda, el regidor de Foment
Econòmic i Comerç, Rafa Folgado,
va destacar que les ajudes «crearan
ocupació i riquesa sobretot en els polígons
industrials» i va matisar que la seua
prioritat és «abaixar al màxim la taxa de
desocupació i ajudar als xicotets comerços
i que estos es convertisquen en els màxims
proveïdors de l’Ajuntament».
Finalment, l’alcalde de Riba-roja de Túria,
Robert Raga, va transmetre que l’objectiu
de l’equip és que «la gent trobe ocupació
i hi haja una economia dinàmica i, per
a això, les empreses i comerços sou els
factors principals». També va informar

que s’abaixaria fins al 50% l’impost IBI de
tots els vehicles industrials i comercials.
El programa ‘RibaActiva’ està compost per
distints plans com: Pla R d’Infraestructures
(noves obres municipals), Pla Rehabilita
(ajudes per a autònoms i empreses amb
una bonificació del 20% per a incentivar
reformes), ajudes a la contractació,
Pla de xoc per a l’ocupació (reduir la
desocupació), Pla Emprén (creació de
noves empreses), foment del comerç
local (incrementar el consum local amb
incentius), millora de polígons, Pla
EcoRiba (impulsar l’economia aprofitant
els recursos naturals).

Es clausura el Taller d’Ocupació ‘Emprende Túria’
L’alcalde de Riba-roja presidix l’acte i visita el Viver
d’Empreses i la Casa de l’Advocat

Més de 35 veïns de Riba-roja de Túria han finalitzat els treballs del
Taller d’Ocupació ‘Emprende Túria’. Un complet treball desenrotllat
a construir un Viver d’Empreses, en la primera planta del Centre de
Rehabilitació, i altres treballs complementaris com millorar el nucli
urbà, així com el seu mobiliari i senyalització, tant en obra com en
pintura, durant sis mesos.
L’equip docent i directiu va clausurar el taller, en el saló d’actes de
l’ADL de Riba-roja, junt amb tots els treballadors i amb la presència
de l’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, el regidor de
Personal, José Luis López, el regidor d’Educació, Miquel Castillo, i
el regidor de Foment Econòmic, Rafa Folgado.

Després de vore un vídeo de tot el procés durant els sis mesos de
treball, preparat per l’equip docent, el regidor de Foment Econòmic
els va felicitar per haver aconseguit els objectius laborals i
va assenyalar que des de la regidoria continuarien treballant
«demanant cursos i tallers d’ocupació per als ciutadans amb una
duració mínima de 6 mesos».
Raga va finalitzar la intervenció agraint el treball de tots i va
destacar la importància de l’ocupació en el municipi «crearem
ocupació a través de la cultura, l’esport, la sostenibilitat, el medi
ambient, etc».
Finalment, es va realitzar una visita per les obres del nou Viver
d’Empreses i la Casa de l’Advocat, on les autoritats polítiques i
alumnes del Taller van observar el resultat del treball.

El nou equip de govern es reunix
amb els treballadors de l’Ajuntament
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Robert Raga trasllada la seua
confiança a tots els treballadors
municipals i proposa treballar
en una auditoria laboral
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, es va reunir en l’Auditori municipal
amb tots els treballadors de l’Ajuntament
de Riba-roja de Túria a fi de presentar
al seu equip de Govern i traslladar-los
ànim i confiança en els pròxims anys de
legislatura.
José Luis López, regidor de Personal, Mitjans
de Comunicació, Noves Tecnologies, Sanitat
i Sanejament, ha anat presentant a cada un
dels regidors i les seues àrees corresponents.
Teresa Pozuelo, estarà al capdavant de
les àrees d’Urbanisme, Infraestructures,
Via Pública i Obra; Lola Verdeguer es
farà càrrec de Joventut, Esports i Dona.
El regidor José Ángel Hernández portarà
les àrees d’Hisenda, Sostenibilitat i Medi
Ambient, Polígons Industrials, Patrimoni i
Turisme; Rafael Gómez d’Urbanitzacions,
Parcs i Jardins, Transport i Comunicació
Viària i Participació Ciutadana. El regidor
de Compromís, Rafael Folgado, estarà al
capdavant de Foment Econòmic i Comerç,
Ocupació, Agricultura i Activitats; Miquel
Castillo de les àrees d’Educació, Cultura,
Política Lingüística, Falles i Festes.
Finalment, el regidor d’EU, Rafael Gómez,
s’encarregarà de Servicis Socials i Règim
Jurídic.
Una vegada feta la presentació, l’alcalde
ha comunicat que tots els que componen
l’equip de Govern «venim amb molt
d’entusiasme i sabem que afrontem un
repte molt important, on sol·licitem la
vostra confiança i estem oberts a rebre
idees i suggeriments sobre com prestar un
millor servici, perquè vosaltres sou l’equip».
En la seua intervenció, ha destacat la
posada en marxa d’una auditoria laboral
per a identificar les potencialitats i dèficits
de cada sector amb l’objectiu de millorar
la qualitat del servici que es presta als
ciutadans.
Raga ha recalcat que «comptarem amb tots
els empleats públics per a canviar la història
de Riba-roja i intentar millorar la vida dels
ciutadans i el futur del nostre poble», durant
els quatre anys de pacte de govern.

Reunions amb col·lectius i associacions
caracteritzen l’inici de la legislatura

L’alcalde de Riba-roja i el regidors comencen la legislatura reunint-se amb
els representants de col·lectius i associacions i rebent els veïns per a
conéixer, de primera mà, la situació real de cada àrea.
A més de la reunió esmentada en esta pàgina, i de les reunions sectorial ambs els
tècnics i coordinadors dels diferents departaments municipals, l’alcalde de Riba-roja,
Robert Raga, i els regidors de cada àrea, han desenvolupat una intensa activitat en les
primeres setmanes de legislatura per tal de conèixer la situació reial de cadascuna de
les associacions o col·lectius.
Així, hi ha hagut reunions amb representants d’ associacions de veïns de urbanitzacions,
associacions de discapacitats, Associació d’Empresaris de Riba-roja, representants dels
comerços locals, falleres majors i membres de Junta Local Fallera, comissions falleres,
agrupacions festives, representants de la comunitat educativa, clubs esportius, etc.
D’estes reunions ja han sorgit algunes decisions, com el tancament peatonal de
l’avinguda de la Pau, la firma de convenis esportius o la possada en marxa de
col·laboracions entre entitats festives i l’Ajuntament.
Des de l’alcaldia de Riba-roja de Túria, es vol transmetre al ciutadà la importància de la
seua col·laboració a l’hora de prendre decissions. És hora de que la ciutadania participe
en la gestió municipal i aporte oinions i idees per a que la gestió i el treball realitzat des
de l’Ajuntament siga el millor possible.
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CULTURA

XIX Concurs Internacional de
Dansa de Riba-roja de Túria
L’alcalde de Riba-roja i el
regidor de Cultura varen
presenciar les finals del concurs
Els últims dies de juny van tornar a tindre
com a protagonista el món de la dansa en
el nostre municipi, amb la celebració de les
XIX Jornades Internacionals de Dansa. Al
llarg de total la setmana jóvens estudiants
de dansa de tota Espanya i d’alguns països
estrangers van reunirse al nostre municipi
per a rebre classes magistrals, participar
en el concurs i conviure junt a altres
companys que compartixen els mateixos
interessos.

Un jurat professional, junt a Yoshua
Cienfuegos, coordinador de les Jornades,
i Amparo Ruiz, directora del Conservatori
Professional Municipal de Dansa, van ser
els encarregats d’atorgar i fer entrega de les
beques i els premis als jóvens guanyadors.
El públic també va participar en la votació
popular tant en la categoria individual
com de grups.
Un any més, el Concurs ha sigut
recolzat per la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament. El regidor de cultura,
Miquel Castillo, i l’alcalde, Robert Raga,
varen assitir a les finals del concurs i van
felicitar al Conservatori pel resultat.

Palmarés
del XIX Concurs
Internacional de
Dansa
Categoría Individual:
Modalitat Infantil A
1r premi: Iván Pons Torrens
2n premi: Miquel Martínez Pedro
3r premi: Karen Vázquez Carrasco
Premi d’interpretació: Iván Pons Torrens
Modalitat Infantil B:
1r premi: Marta Pomar Badillo
2n premi: Martina Renau González
3r premi: Inés Huertas Barrantes
Premi d’interpretació:
Marta Pomar Badillo
Modalitat Júnior:
1r premi: Emma Rodrigo Ruiz
2n premi: Roger Duart Sahuquillo
3r premi: Haydée Herrero Feria
Premi d’interpretació: María Aznar Soler
Premi del públic:
Maria Lavao Aliaga

Categoria Grups

Exposició fotogràfica ‘Esos ángeles olvidados’
José Luis Arnau Campos, veí de Riba-roja de Túria, exposa les seues imatges
en la Sala d’Exposicions ‘El Molí’
‘Esos Ángeles Olvidados’, així és com ha anomenat, José Luis Arnau Campos, a la seua
exposició fotogràfica, en blanc i negre, que reflectix el rostre de persones que han sigut
captades en nombroses visites al mercat d’antiguitats de València. L’artista local, que es
considera fotògraf aficionat, va inaugurar el divendres 3 de juliol, en la Sala d’Exposicions
‘El Molí’, la seua exposició junt amb familiars, amics i la presència de l’alcalde de Riba-roja
de Túria, Robert Raga, i el regidor de Cultura, Miquel Castillo.
L’autor ha reflectit, en les instantànies, a persones anònimes que viuen en la nostra societat.
Una altra part de l’exposició arreplega retrats fotogràfics de personatges pròxims a l’autor
que expressen la seua naturalitat.

Modalitat Dansa Neoclàssica:
Premi d’interpretació:
Haydée Herrero Feria
1r premi: ‘Clousure’
2n premi: ‘Concerto’
Modalitat Dansa Contemporània:
Premi d’interpretació:
Nerea Tatay González
1r premi: ‘Fool’s Overture’
2n premi: ‘Flama’
3r premi: ‘Yolanda’
Modalitat Dansa Espanyola:
Premi d’interpretació: Mar Pons Rubio
1r premi: ‘Rao-Kyao’
2n premi: ‘Flamen con T’
Premi del públic:
Rao-Kyao (Conservatori Professional
Muicipal de Riba-roja de Túria)

JUVENTUT, TRANSPORT, TURISME

Bus Jove i Sopar Jove, nova iniciativa
de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria
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Els regidors de Transport,
Urbanitzacions, Joventut,
Foment Econòmic i Turisme de
Riba-roja de Túria es reunixen
amb els hostalers del municipi
Des de les àrees de Turisme, Joventut,
Foment Econòmic i Comerç del nou equip
de Govern, es pretén impulsar el comerç,
l’hostaleria i restauració del municipi amb
les noves iniciatives que es posaran en
marxa en breu, el Bus Jove i el Sopar Jove.
Els regidors han explicat que el Bus Jove
«és una experiència pilot d’una de les
apostes més importants per al futur de
Riba-roja del Túria, que és crear una
línia d’EMT», han assegurat. El Bus Jove
connectarà les urbanitzacions amb el
nucli urbà i circularà en horari de cap de
setmana, divendres i dissabte, de 19:30h
a 03:00h del matí. El servici està dirigit
a jóvens, entre 12 i 18 anys, a fi d’oferirlos un servici públic nocturn i de forma
gratuïta perquè s’acosten al municipi i
obtinguen un tiquet per a sopar en els bars
o restaurants a preus molt atractius.

Des de les regidories han informat que
el projecte naix «des de la necessitat que
tenen els veïns de les 14 urbanitzacions de
Riba-roja de Túria, i d’intentar acostarlos perquè s’integren tant a nivell de
comunitat com de comerç». És una

proposta que es mantindrà dos mesos
d’estiu i s’observarà si té bona acollida i es
pot ampliar.
Des del passat 25 de juliol, el Bus Jove és
ja una realitat. Poden consultar els horaris
en la pàgina 2 d’esta revista.

SEGURETAT CIUTADANA

La Policia Local de Riba-roja compta
amb dos nous cotxes patrulla

Robert Raga, alcalde de Riba-roja de
Túria va presentar, recentment, dos nous
vehicles per a modernitzar els automòbils
de la Policia Local. En l’acte, va estar
acompanyat pel regidor de Medi Ambient,
José Ángel Hernández, el cap de Policia,
Alberto Gimeno, el responsable del
concessionari, així com representants dels
agents municipals.
Es tracta de dos nous cotxes Nissan
Qashqai. Raga ha destacat que un dels
vehicles 4x4 es destinarà a la part de
Medi Ambient, Sostenibilitat i Medi
Rural i l’altre vehicle, al nucli urbà i les
urbanitzacions a fi de millorar el servici
que oferix la policia.
El cap de Policia local de Riba-roja de
Túria, va assenyalar que els objectius són
‘modernizar el parc mòbil de la policia,
i potenciar el comerç local’, ja que s’han
adquirit en el taller Paddock Motors de Ribaroja de Túria.
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Finalitza el ‘Torneig Pepe Valls’
amb èxit de participació

L’alcalde de Riba-roja i els
regidors del nou Govern fan
entrega dels trofeus als equips
guanyadors
El camp de futbol de Riba-roja de Túria va
rebre a més de 30 equips de futbol de tota
la Comunitat Valenciana que van competir
per proclamar-se campió de campions del
‘XVII Torneig Pepe Valls’.
La categoria dels alevins va disputar la fase
final des de les 9 h del matí fins a les 22 h de
la nit. El quadro d’honor estava compost
per AT Llíria, Montesión, Vilamarxant, CD
Roda, Deportivo Rambleta, Guadassuar,

AV Aldaia, R Gandia-A, Patacona CF i
Tavernes Blanques-A, que va aconseguir
proclamar-se campió de campions d’este
gran torneig.
Aficionats, espectadors i familiars no van
voler perdre’s este esdeveniment esportiu,
celebrat per primera vegada en el nostre
municipi, on van estar presents l’alcalde
de Riba-roja de Túria, Robert Raga, la
regidora d’Esports, Lola Verdeguer, així
com el president del Ribarroja CF que va
col·laborar en el torneig, José Reig. Els
regidors i l’alcalde van tindre l’honor de fer
entrega dels trofeus als equips guanyadors
en esta nova edició ‘Pepe Valls’, tot un
referent del futbol.

Fusió entre el Ribarroja CF
i el Sporting Riba-roja
L’alcalde de Riba-roja de Túria
firma el conveni junt amb els
presidents del Ribarroja CF i el
Sporting Ribarroja
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, acompanyat de la regidora d’Esports,
Lola Verdeguer, s’ha reunit junt amb els
presidents Gustavo Navarro (Ribarroja
CF) i Pilar Pérez (Sporting Riba-roja), i les
seues juntes directives, amb motiu de la
fusió entre els dos equips que passaran a
ser Ribarroja CF.
La firma del conveni s’ha realitzat en
el Saló de Plens entre ambdós entitats
esportives establint-se així la proposta de
compromís econòmic per a l’assignació de
subvenció nominativa en els pressupostos
municipals de l’exercici 2016 al Ribarroja
CF amb motiu de la fusió del Ribarroja CF i
el Sporting Riba-roja.
Robert Raga hi ha assenyalat que per mitjà
d’esta fusió «el futbol a Riba-roja de Túria
guanyarà en l’escola i farà gran al municipi
ja que és un esport majoritari». A més, ha
agraït a la presidenta del Sporting la fusió
amb el Ribarroja CF i ha destacat que des
de l’equip de Govern «estarem recolzant al
Club».

Finalment, el president, ha donat la
benvinguda al Sporting Riba-roja
«serà part fonamental del Ribarroja CF,
continuarem amb la mateixa línia perquè
el més important són els valors i l’educació
dels xiquets» i ha ressaltat, «intentarem
portar a l’escola de Ribarroja CF al màxim
en la comarca».

25

La ‘XII Volta a Peu Nocturna’ concentra a més
de 1.400 corredors a Riba-roja de Túria
L’alcalde de Riba-roja participa
en la carrera i la regidora
d’Esports fa entrega dels premis
als guanyadors
Riba-roja de Túria va tornar a superar el
rècord de participants, respecte a l’any
anterior, en la seua ‘XII Volta a Peu Nocturna’
amb més de 1.400 corredors, en una nit
acaloradora. La carrera, duta a terme pel
‘Club d’Atletisme Ribapeu’ junt amb la
col·laboració de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, va tindre
un gran èxit de participació i en ella es va
viure un autèntic ambient festiu i esportiu.
Un parell d’hores abans que s’iniciara
la carrera absoluta, més de 400 xiquets

i xiquetes van participar en les carreres
infantils de forma gratuïta i, a les 22:00h
en punt, va donar inici l’eixida de la
Volta a Peu a ritme de batucada i llums
fluorescents. Després de 7 quilòmetres
sense incidències, i amb el suport de més
de 100 persones voluntàries coordinant
l’esdeveniment esportiu, va arribar el
primer atleta davall els focus lluminosos i
els aplaudiments de la gent.
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, i el regidor d’Urbanitzacions, Rafa
Gómez, també van participar en la carrera
fent constància de la bona organització
i l’admirable recorregut. Finalment, la
regidora d’Esports, Lola Verdeguer, i la
presidenta del ‘Club Ribapeu’, Cristina

Albiach, van fer entrega dels trofeus
als guanyadors de totes les categories i
una menció especial a Rocío, una xica
discapacitada que necessitava un carro
adaptat de 1.000€ i el va aconseguir gràcies
a la solidaritat de totes les persones que
van col·laborar en la rifa.
El Club d’atletisme va facilitar una zona
perquè els corredors soparen després de
la carrera. A part, la bona organització va
oferir servicis posteriors a la carrera com la
bossa del corredor, avituallament, servici
de dutxes i vestidor, un total de 500 kg de
meló d’Alger per a refrescar, després d’una
nit càlida, i la coordinació entre Protecció
Civil i Policia Local.
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El ‘Club de karate Nakadaka’
competix a Gandia i Mislata
Els xiquets del Club obtenen dos
ors, plates i bronzes durant dos
caps de setmana de competició
El ‘Club de Karate Nakadaka’ de Ribaroja de Túria continua amb el seu
programa de competicions per tota la
Comunitat Valenciana. El 6 de juny, el
Club va participar en el Campionat de
Promoció de Karate Ciutat de Gandia,
on van obtindre molt bons resultats. En
la mateixa categoria, aleví intermedi,
dos competidors del Club van obtindre
medalla, l’or, Jhonny Mina López, i la plata,
Asier Bares Ponce. També va obtindre
plata, Aldara García Gallego, en categoria
infantil intermèdia. Carlos Oltra Lozano,
en categoria juvenil avançat, i Miguel
Pérez Gardel, en categoria júnior elit, van
obtindre el bronze.

El dissabte, 13 de juny, els components
del Club van competir a Mislata, on van
aconseguir realitzar un bon treball i van
obtindre uns grans resultats, en especial,
Pablo López, que va obtindre l’or en la
categoria infantil i el bronze en la lliga
AKT (Associació de Karate Tradicional).
El mateix dia, la xicoteta Julia Cortina
Ruiz va obtindre bronze en la categoria
menuts i Andreu Bernal Ortega també es
va emportar el bronze en la categoria aleví.
El Club, capitanejat per Fernando Cortina,
aconseguix en cada competició que els
seus aprenents arriben alt, competisquen
esportivament i aprenguen de forma
divertida i en equip en cada un dels
campionats. A més, des del Club s’agraïx
la paciència i el treball dels pares que
recolzen les activitats i competicions.

Firma del conveni d’esports en
l’Ajuntament de Riba-roja
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, acompanyat de la regidora d’Esports,
Lola Verdeguer, i el tècnic esportiu
municipal, Mario Pregonas, ha firmat el
conveni esportiu amb la representació de
les entitats esportives municipals.
La suma total que percebran tots els clubs
és de 5.815€, amb motiu dels diferents
campus i ajudes a les entitats perquè

puguen desenrotllar totes les activitats
esportives en el seu àmbit.
S’han firmat els convenis de col·laboració
amb motiu de la celebració de la Fase
Autonòmica de la Copa Federació i Trofeu
Federació de Gimnàstica Rítmica, el
Campus de Bàsquet del 22 de juny al 17 de
juliol, el IV Campus Multideporte del 22
de juny al 31 de juliol, el Campus d’estiu

de Gimnàstica Rítmica del 22 de juny al 24
de juliol, la Volta a Peu Nocturna del 26 de
juny, el Campus de Futbol del 22 de juny al
3 de juliol i el Campus de Tenis de l’1 al 31
de juliol.
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, els ha traslladat la seua confiança
en l’esport «millorarem la gestió en el
món esportiu ja que Riba-roja té moltes
oportunitats». També, ha destacat la
creació d’un nou projecte, ‘Ribaesport’, que
comprendrà a clubs i entitats esportives
junt amb usuaris i professionals.

El ‘Club Aluesha Riba Ioga’ celebra
el Dia Internacional del Ioga
El club realitza, al llarg de l’any,
diverses activitats relacionades
amb el ioga

el 21 de juny. És una iniciativa impulsada,
en 2001, per la ‘Confederació Portuguesa
de Ioga’ i que, des d’eixa data, es postula
com a candidatura en l’ONU per a la seua
celebració a nivell mundial.

El ‘Club Aluesha Riba Ioga’ de Riba-roja
de Túria va celebrar el Dia Internacional
del Ioga amb una classe de ioga i relaxació
oberta per a tots els públics en el parc
Maldonado. L’única cosa indispensable
per a la classe commemorativa va ser
portar matalafet i tovalla.
Des de 2012 se celebra a Espanya,
oficialment, el Dia Internacional del Ioga,

El Club, encapçalat per Norma Palomar,
està afiliat a la Federació Espanyola de
Ioga Professional i realitza, al llarg de l’any,
nombroses activitats. Durant el mes de
juny, han dut a terme una xarrada amb
entrada lliure sobre productes alimentaris
naturals i, al maig, van participar en el
‘Spring Ioga Festival’ de València.
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Riba-roja de Túria acull la Fase Autonòmica
de Gimnàstica Rítmica del ‘Trofeu Federació’
i de la ‘Copa Comunitat’
L’alcalde de Riba-roja de Túria i
la regidora d’Esports assistixen
al campionat i fan entrega
dels trofeus a les gimnastes
guanyadores
El pavelló municipal ha acollit la Fase
Autonòmica del ‘Trofeu Federació’ amb
tres nivells, bàsic, mitjà i avançat, i les
modalitat individual i d’equips, i la Fase
Autonòmica de la ‘Copa Comunitat’, on
van participar els conjunts. La competició
ha sigut organitzada per la Federació de
Gimnàstica de la Comunitat Valenciana
i ha comptat amb la col·laboració del
Club de Gimnàstica Rítmica Riba-roja i
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.
Durant tot el cap de setmana, un pavelló
abarrotat d’esportistes i familiars varen
contemplar el treball dels distints clubs
participants, entre els que es trobava el
Club de Gimnàstica Riba-roja, on varen
competir 25 xiquetes.

El Club de Gimnàstica Riba-roja, en el seu
primer dia de competició, va classificar
en tercera posició de la Fase Autonòmica
del ‘Trofeu Federació’, en nivell bàsic,
al duo benjamí, Mireya i Julia, i al trio
infantil, Rebeca, Marta i María. A més,
la gimnasta del Club, Mireya Garivia
es va classificar com a subcampiona
autonòmica del ‘Trofeu Federació’ nivell
avançat, en categoria júnior.
El segon dia, es va celebrar la Fase
Autonòmica
del
Campionat
de
Conjunts ‘Copa Comunitat’, on el Club
va aconseguir pòdium en distintes
categories:
- Benjamí nivell 1: 1es classificades.
- Aleví nivell 1: 1es classificades.
- Júnior nivell 1: 3es classificades.
- Júnior open: 1es classificades.
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, i la regidora d’Esports, Lola
Verdeguer, van estar durant tot el cap de
setmana recolzant al Club municipal i
fent l’entrega de trofeus a les esportistes
guanyadores.

El Club de Gimnàstica Riba-roja contínua
treballant per al pròxim Campionat
d’Espanya Individual que tindrà lloc en el
mes de juliol a Pontevedra, on competiran
tres gimnastes del Club: Tania Caute, en
categoria infantil, Paula Reyes, en categoria
sènior i Natalia Mora, en primera categoria.

IX Carrera Solidària Masia de Traver
& Club Kike Moret Desafio Running
L’associació de veïns de Masia de Traver,
de Riba-roja de Túria, va organitzar, junt
amb el Club d’Atletisme Kike Moret &
Running, Cronorunners i l’Ajuntament de
Riba-roja de Túria, la IX Carrera Solidària
Masia de Traver Kike Moret Desafio
Running. Una carrera 100% solidària on
van col·laborar diverses entitats locals i
l’Associació de discapacitats ‘RibaDis’.
La prova, amb més de 350 participants
entre la carrera infantil i la carrera
absoluta, va batre rècord de participació i
va aconseguir recaptar diners per a ajudar
a les activitats d’oci que, cada cap de
setmana, organitza l’Associació RibaDis.
La carrera, de més de 5 quilòmetres, va
discorrer per circuit urbà i rural. Traçat
d’asfalt i terra, senyalitzat quilòmetre a
quilòmetre, i controlat pels membres de
l’organització, voluntaris, Policia Local,
Protecció Civil i Cronorunners, i on també

va participar l’alcalde de Riba-roja de Túria,
Robert Raga. A més, tots els participants
van rebre avituallament, camiseta i una
bossa amb obsequis. Al finalitzar, es va
realitzar l’entrega de trofeus de totes les
categories i es va entregar un pernil al club
més nombrós.

Dies després, en el Saló de plens de
l’Ajuntament, la presidenta de la
Comunitat de Propietaris de Masia de
Traver, Josefa Mejías, i Kike Moret, van fer
entrega d’un xec per valor de 1.011,23 euros
als membres de l’Associació RibaDis.
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ESPORTS

Èxit de participació en la
XXIX Setmana Esportiva de Riba-roja de Túria

Un gran número d’activitats
i propostes esportives han
fet l’inici de l’estiu una època
especialment dinàica
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Riba-roja de Túria va programar
les activitats de la ‘XXIX Setmana
Esportiva’ del 26 de juny al 12 de juliol.
Els clubs esportius van participar, al llarg
d’estos dies, amb l’objectiu d’incentivar
als ciutadans a practicar esport. Les
instal·lacions esportives van acollir
exhibicions i competicions de: futbol 11
de veterans, tenis, tenis de taula, pàdel,
ioga i taichi, gimnàstica rítmica, aeròbic,
tir, duatló, ball esportiu, caça, aquafitness,
bàsquet 3x3, natació i handbol.
Els esports més demandats durant la
Setmana Esportiva van ser la Volta a Peu
Nocturna, amb gran èxit de participació, i
el pàdel, que va reunir en les seues pistes a
centenars de jugadors i aficionats, creant,
així, un bon ambient.
Sens dubte, una nova edició marcada per
la bona organització i la presència de la
regidora d’Esports, Lola Verdeguer, en
cada una de les entregues de trofeus, i de
l’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, en les diferents finals disputades.

SEMANAS

DEPORTIVAS
DEL 26 DE JUNIO AL 12 DE JULIO

2015

Inscripciones, hasta el 23 de junio,
en el Complejo Deportivo ‘La Mallà’
de Ribarroja del Turia.
96 277 22 11
www.ribarroja.es

El Club, capitanejat per Fernando Cortina,
aconseguix en cada competició que els
seus aprenents arriben alt, competisquen
esportivament i aprenguen de forma
divertida i en equip en cada un dels
campionats. A més, des del Club s’agraïx
la paciència i el treball dels pares que
recolzen les activitats i competicions.

FALLES

Tancament de l’exercici
faller 2014-2015
L’alcalde de Riba-roja i el
regidor de Falles presidixen
l’acte junt amb les falleres
majors del municipi
La Junta Local Fallera de Riba-roja de
Túria va celebrar, el divendres 3 de juliol,
en el Saló de Plens de l’Ajuntament, la
fi de l’exercici faller 2014-2015, on van
estar presents representants de les sis
comissions falleres de la localitat, la Junta
Local Fallera i les falleres majors de Ribaroja, Alba Maestro i Laura Campos.
Amb este senzill acte, l’alcalde de Riba-

roja de Túria, Robert Raga, va continuar
amb la tradició del tancament d’exercici i
va donar l’enhorabona pel treball realitzat,
«el món faller està impregnat d’esforç
i molt de treball i nosaltres estarem al
costat de les falles». El regidor de Falles,
Miquel Castillo, va agrair amb un detall a
tota la Junta local Fallera.
Les falleres majors de les sis comissions,
les màximes representants de les Falles a
Riba-roja i les seus corts d’honor, també
van rebre un obsequi amb motiu de
tancar un any ple d’activitats falleres en la
localitat.
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L’alcalde rep a les
falleres majors de
Riba-roja
Alba Maestro i Laura Campos,
junt amb les seues Corts d’Honor,
conversen amb l’alcalde sobre
temes fallers
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, en les seues primeres setmanes
de govern, ha començat a reunir-se
amb treballadors, associacions i clubs
de Riba-roja de Túria per a conéixer, de
primera mà, en quina situació es troben
actualment.
Esta vegada, les falleres majors, Alba
Maestro i Laura Campos, i les seues
respectives Corts d’Honor, citades amb
l’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, es van reunir en el seu despatx per
a parlar sobre els últims moviments fallers,
proposar idees o donar suggeriments.

IV Certamen de Bandes
de Cornetes i Tambors
L’alcalde de Riba-roja de Túria i
les falleres majors de Riba-roja
assistixen a una nova edició del
certamen

Un any més, la falla de la Plaça de la
Constitució de Riba-roja de Túria ha
organitzat el ‘VI Certamen de Bandes,
Cornetes i Tambors’ en la plaça de la
Constitució. El certamen va reunir a
sis bandes: AM Societat Independent
Musical, de Manises; Banda de Cornetes
i Tambors, de Mislata; Agrupació Musical
Falla, Manises; Banda de Cornetes i
Tambors, de Canyamelar; Banda de
Cornetes i Tambors Veterans, d’Aldaia; i
la Banda Clave de Sol, de Cheste.

Després que realitzaren un passacarrer
fins a arribar a la plaça de la Constitució,
les bandes participants van pujar a
l’escenari on van interpretar tres cançons
cada una. L’Associació Banda C.C.T.T.
Veterans d’Aldaia va dedicar una cançó a
la mare de la fallera major de la falla Plaça
de la Constitució. En el certamen van estar
presents l’alcalde de Riba-roja de Túria,
Robert Raga, el regidor de Festes i Cultura,
Miquel Castillo, la fallera major de Ribaroja, Alba Mestre, i la seua Cort d’Honor.
El VI Certamen va finalitzar amb el
reconeixement i l’entrega de plaques a
tots els participants per part de la fallera
major i del president de la falla Plaça de la
Constitució.

En la reunió, Raga els va anunciar que,
des de l’Ajuntament, recolzarien les
festes falleres i a les seues màximes
representants. També es van debatre
temes com l’elecció de la nova Junta
Local Fallera i altres actes institucionals.
Finalment, l’alcalde va convidar les
falleres majors de Riba-roja de Túria a
visitar l’edifici de l’Ajuntament.

30
Dissabte, 1 d’agost
23:00 hores
En el Castell, Pregó de les festes de Moros
i Cristians. Acte organitzat per l’Associació de Moros i Cristians de Riba-roja de Túria.
Pregonera: na Mónica Oltra Jarque,
vicepresidenta del Consell, consellera
d’Igualtat i Polítiques Inclusives i secretària i portaveu del Consell de la Generalitat Valenciana.
En el parc Maldonado, revetla a càrrec de
l’orquestra ‘Hispánicos’.
Divendres, 7 d’agost
23:00 hores
En el Castell, Ambaixada Mora i Cristiana. Acte organitzat per l’Associació de Moros i Cristians de Riba-roja de Túria.
00:00 hores
En l’esplanada del CIJ, actuació de música folk a càrrec de Néstor Mont i Lilit i
Donís.
Dissabte, 8 d’agost
22:30 hores
Entrada Mora i Cristiana. Recorregut per
l’avinguda de la Pau. Acte organitzat per
l’Associació de Moros i Cristians de Riba-roja
de Túria.

Diumenge, 9 d’agost
23:00 hores
LA FESTA ALS BARRIS. En l’esplanada
del CIJ, ‘Folkifesta’.

programa de festes
agost 2015
Dilluns, 10 d’agost
22:30 hores
LA FESTA ALS BARRIS. Des de la casa de
la Fallera Major de Riba-roja, Nit d’albaes. La cercavila passarà pels casals de les
distintes falles de Riba-roja i acabarà en
el casal de la falla L’Harmonia I CEIP Eres
Altes.
00:00 hores
En el CEIP Eres Altes, The Work in Progress
presenta ‘Cabaret’.
Dimarts, 11 d’agost
17:30 hores
LA FESTA ALS BARRIS. En la falla Plaça
Constitució, Parc Aquàtic.
23:00 hores
LA FESTA ALS BARRIS. En la falla
l’Amistat, Nit folk a càrrec de ‘Balla2’.
Dimecres, 12 d’agost
19:30 hores
En l’esplanada del CIJ, musical infantil
‘Los Diverpeques’.
23:30 hores
En l’esplanada del CIJ, musical
‘The show. El viaje de tu vida’.

19:30 hores
LA FESTA ALS BARRIS. En la plaça de
l’Ajuntament, exhibició infantil del Grup
Ballant Ballant de Riba-roja.
22:30 hores
En el parc Maldonado i carrers d’al voltant, Xarxa Teatre presenta: ‘El dolçainer
de Tales’.
23:30 hores
Des del parc de la Pinaeta fins a l’esplanada del CIJ, Correfocs a càrrec de la ‘Penya El Coet’. Recorregut: plaça de la Pinaeta,
avinguda de la Pau, carrer Rajolar, carretera de
Vilamarxant, carrer Moll, esplanada del CIJ.
Divendres, 14 d’agost
20:00 hores
En el camp de futbol municipal, partit de
futbol entre el UD Tavernes i el Ribarroja CF.
20:30 hores
En l’esplanada del CIJ, Màster de ciclo.
A continuació, paelles i discomòbil amb
Dj’s del municipi. Informació i inscripcions, en el Complex Esportiu ‘La Mallà’.
02:00 hores
En el passeig del pavelló municipal, Castell
de focs artificials.
Dissabte, 15 d’agost
09:00 hores
En el riu (entre el pont vell i el nou), Tir i
arrossegament.
14:00 hores
En el passeig del pavelló municipal, Mascletà.
23:00 hores
En l’esplanada del CIJ, Yunque presenta
‘Arte’, màgia per a tots els públics.
00:15 hores
En l’esplanada del CIJ, concert de música
rock a càrrec de ‘Tardor’.

Dijous, 13 d’agost
18:30 hores
LA FESTA ALS BARRIS. En la plaça de
l’Ajuntament, vesprada infantil amb
contacontes, globoflexia, pintacares...
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CINEMA d’ESTIU

Totes les projeccions són a les 22:30 hores

agost 2015

Parc Municipal Maldonado
w JURASSIC WORLD

Dimarts, 4 d’agost, a les 22:30 hores.
Dimecres, 5 d’agost, a les 22:30 hores.
Dijous, 6 d’agost, a les 22:30 hores.
Vint-i-dos anys després d’allò que va ocórrer en
Jurassic Park, l’illa Nublar ha sigut transformada
en un parc temàtic, Jurassic Wold, amb versions
«domesticades» d’alguns dels dinosaures més
coneguts. Quan tot pareix anar a la perfecció i ser el
negoci del segle, un nou dinosaure, d’espècie encara
desconeguda i que és molt més intel·ligent del que es
pensava, comença a causar estralls entre els visitants
del parc.
EEUU. Acció, ciència-ficció, 2015. 124 min. NRM 12 anys.

Director: Colin Trevorrow.Repartiment: Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Nick Robinson, Vincent D’Onofrio, Ty Simpkins, Irrfan
Khan, Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Judy Greer, Lauren
Lapkus, Brian Tee.

w CAMPANILLA Y LA LEYENDA
DE LA BESTIA
Dimarts, 18 d’agost, a les 22:30 hores.
Dimecres, 19 d’agost, a les 22:30 hores.
Campanilla i el seu grup d’amigues fades entaulen
amistat amb un misteriós i enigmàtic animal a qui
anomenen NeverBeast. Al contrari, un altre grup de
fades, que es diuen scouts, té l’objectiu de capturar
la criatura, perquè el consideren una amenaça per al
conjunt de les fades i tenen por que puga destruir les
seues llars. A pesar que Campanilla confia que mai ho
faria, ella i les seues amigues hauran d’unir-se per a
salvar el seu nou amic.

w EL SECRETO DE ADALINE

Divendres, 21 d’agost, a les 22:30 hores
Diumenge, 23 d’agost, a les 22:30 hores
‘El secreto de Adaline’ gira entorn d’una xica que ha
tingut l’edat de 29 anys durant almenys huit dècades
a causa d’un accident que va patir amb el cotxe i del
que va sobreviure presa d’una maledicció. Sempre
ha tingut una vida solitària, sense deixar que se li
acostara qualsevol persona que poguera revelar el
seu secret. Però, una trobada casual amb un filantrop
carismàtic revifarà la seua passió per la vida i per
l’amor. Quan en un cap de setmana, amb els pares
d’ell, amenaça de descobrir el seu secret, Adaline
haurà de prendre una decisió que canviarà la seua
vida per sempre.
EEUU. Drama, romanç, 2015. 112 min. Pendent de qualificació.
Director: Lee Toland Krieger.
Repartiment: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford,
Ellen Burstyn, Kathy Baker, Amanda Crew, Richard Harmon,
Anjali Jay, Lynda Boyd, Peter J. Gray, Lane Edwards.

w LOS MINIONS

Dimarts, 25 d’agost, a les 22:30 hores.
Dimecres, 26 d’agost, a les 22:30 hores.
Dijous, 27 d’agost, a les 22:30 hores.
Encara que no ho sabérem, els minions porten en
la Terra des dels seus orígens. Sempre han tingut un
objectiu clar: trobar al roín més roín per a servir-li
sense condicions. El problema no era trobar-lo, sinó
conservar-lo. Quan pareix que no queden vilans
en el món, Bob, Stuart i Kevin emprenen un viatge
per a trobar a algú a qui servir i es toparan amb una
convenció de vilans en què coneixeran a Scarlett
Overkill, la primera súper-vilana que ha contemplat
el món.

EEUU. Animació, aventura. 2014. 76 min. Tots els públics.
Directors: Steve Loter.

EEUU. Animació, aventura. 2015. 91 min.
Tots els públics.
Directors: Kyle Balda y Pierre Coffin.

w REY GITANO

w DEL REVÉS

Dijous, 20 d’agost, a les 22:30 hores.
José Mari (Karra Elejalde) i Primitivo (Manuel Manquiña) són dos detectius en el seu pitjor moment professional i a més, sense treball. Els dos són els representants clars de les dos ‘Espanyes’, irreconciliables,
després de la Guerra Civil. L’arribada inesperada de
Gaje (Arturo Valls), un gitano entabanador i embolicador, canviarà les vides dels detectius proposant-los
una missió prou esvalotada que tindrà com a focus a la
família reial. Pareix que la sort dels detectius canviarà,
només que no per a millor, sinó al contrari, per a pitjor.
Espanya. Comèdia. 2015. 116 min. NRM 16 anys.
Director: Juanma Bajo Ulloa.
Repartiment: Manuel Manquiña, Karra Elejalde, Arturo Valls,
María León, Rosa María Sarda, Charo López, Albert Pla, Pilar
Bardem.

Divendres, 28 d’agost, a les 22:30 hores
Diumenge, 30 d’agost, a les 22:30 hores
Fer-se major pot ser un camí ple d’obstacles. Riley
ha de deixar el Mig Oest quan son pare aconseguix
un nou treball a San Francisco. Ella es deixa guiar
per les seues emocions: Alegria, Por, Ira, Fàstic i
Tristesa, i intentarà adaptar-se a la seua nova vida a
San Francisco, però el caos s’instal·la en els Quarters
Generals de les emocions. Encara que Alegria,
l’emoció principal, intenta mantindre una actitud
positiva, les altres emocions xoquen a l’hora de
decidir com actuar en una nova ciutat, un nou llar i
una nova escola.
EEUU. Animació, comèdia. 2015. 102 min.
Tots els públics.
Directors: Pete Doctor y Ronaldo Del Carmen.

› AVANÇ MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
5 de SETEMBRE, a les 23 hores. ACTUACIÓ DE PEP GIMENO ‘BOTI- 8 d’OCTUBRE, A LES 22:30 h. ANTONIO CANALES presenta
FARRA’, a l’esplanada del CIJ.
‘UNA MONEDA DE DOS CARAS’.
11 de SETEMBRE, A LES 20 h. BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. PREU ENTRADES: 18 €, normal; 15 €, reduïda; 6€, superreduïda.
Entrada gratuïta. Acte inclòs en les celebracions del 75 aniversari de la
Unió Musical de Riba-roja.

FARMACIAS EN SERVICIO DE URGENCIA
EN RIBA-ROJA DE TÚRIA
SEPTIEMBRE

AGOSTO
1

Inmaculada Górriz Peris - Camino de Valencia, 84

Martes

Domingo 2

Inmaculada Górriz Peris - Camino de Valencia, 84

Miércoles 2

Inmaculada Górriz Peris - Camino de Valencia, 84

Lunes

3

Grau-Serrano - Avenida de la Paz, 24

Jueves

3

Inmaculada Górriz Peris - Camino de Valencia, 84

Martes

4

Inmaculada Górriz Peris - Camino de Valencia, 84

Viernes

4

Felipe Bigorra Pla - Calle Mayor, 46

Miércoles 5

Inmaculada Górriz Peris - Camino de Valencia, 84

Sábado

5

Felipe Bigorra Pla - Calle Mayor, 46

Jueves

6

Josefa Vidal Femenia - Plaza Constitución, 17

Domingo 6

Felipe Bigorra Pla - Calle Mayor, 46

Viernes

7

Josefa Vidal Femenia - Plaza Constitución, 17

Lunes

7

Grau-Serrano - Avenida de la Paz, 24

Sábado

8

Josefa Vidal Femenia - Plaza Constitución, 17

Martes

8

Inmaculada Górriz Peris - Camino de Valencia, 84

Domingo 9

Josefa Vidal Femenia - Plaza Constitución, 17

Miércoles 9

Josefa Vidal Femenia - Plaza Constitución, 17

Lunes

10

Inmaculada Górriz Peris - Camino de Valencia, 84

Jueves

10

Felipe Bigorra Pla - Calle Mayor, 46

Martes

11

Inmaculada Górriz Peris - Camino de Valencia, 84

Viernes

11

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Miércoles 12

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Sábado

12

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Jueves

13

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Domingo 13

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Viernes

14

Torres - Corazón de Jesús,15

Lunes

14

Josefa Vidal Femenia - Plaza Constitución, 17

Sábado

15

Torres - Corazón de Jesús,15

Martes

15

Inmaculada Górriz Peris - Camino de Valencia, 84

Domingo 16

Torres - Corazón de Jesús,15

Miércoles 16

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Lunes

17

Torres - Corazón de Jesús,15

Jueves

17

Grau-Serrano - Avenida de la Paz, 24

Martes

18

Torres - Corazón de Jesús,15

Viernes

18

Felipe Bigorra Pla - Calle Mayor, 46

Miércoles 19

Felipe Bigorra Pla - Calle Mayor, 46

Sábado

19

Inmaculada Gorriz Peris - Camino de Valencia, 84

Jueves

20

Felipe Bigorra Pla - Calle Mayor, 46

Domingo 20

Inmaculada Gorriz Peris - Camino de Valencia, 84

Viernes

21

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Lunes

21

Josefa Vidal Femenia - Plaza Constitución, 17

Sábado

22

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Martes

22

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Domingo 23

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Miércoles 23

Grau-Serrano - Avenida de la Paz, 24

Lunes

24

Felipe Bigorra Pla - Calle Mayor, 46

Jueves

24

Felipe Bigorra Pla - Calle Mayor, 46

Martes

25

Felipe Bigorra Pla - Calle Mayor, 46

Viernes

25

Inmaculada Górriz Peris - Camino de Valencia, 84

Miércoles 26

Torres - Corazón de Jesús,15

Sábado

26

Josefa Vidal Femenia - Plaza Constitución, 17

Jueves

27

Torres - Corazón de Jesús,15

Domingo 27

Josefa Vidal Femenia - Plaza Constitución, 17

Viernes

28

Grau-Serrano - Avenida de la Paz, 24

Lunes

28

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Sábado

29

Grau-Serrano - Avenida de la Paz, 24

Martes

29

Grau-Serrano - Avenida de la Paz, 24

Domingo 30

Grau-Serrano - Avenida de la Paz, 24

Miércoles 30

Lunes

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Sábado

31

1

Salvador Mari Bauset - Carretera Vilamarxant, 111

Felipe Bigorra Pla - Calle Mayor, 46

RÀDIO
RIBA-ROJA 105.2 FM
Estrenem
nova temporada
a partir
del 28 de setembre.
Vols participar?
T’agradaria fer un programa
de ràdio al teu poble?
Contacta amb nosaltres en
radio@ribarroja.es

