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Según los datos publicados por 
el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, la 
localidad del Camp de Túria es el 
municipio valenciano con 
mejores promedios entre los 
principales indicadores 
socioeconómicos que se han 
hecho públicos en los últimos 
días. L’Eliana es junto a El 
Campello y Rojales (Alicante) y 
Riba-roja y Carlet (Valencia) el 
municipio valenciano con menos 
deuda y una población superior a 
15.000 habitantes. Además, 
l’Eliana y Rojales son los dos 
únicos municipios de la lista que 
repiten por segundo año 
consecutivo como los menos 
endeudados. 
La tasa de paro es otro de los 
indicadores económicos que 
responde positivamente en la 
localidad, desde el año 2012 
presenta una tendencia a la baja 
y, a pesar de la mala situación 
nacional, l’Eliana está seis puntos 
por debajo de la media. No 
obstante, el concejal de 
Hacienda, Pere Inglés, señala 
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L’Eliana se afianza como el municipio 
valenciano con la mejor gestión económica
Según el Ministerio de Hacienda, l’Eliana ocupa el puesto 22 entre los 8119 municipios 
españoles con las arcas más saneadas.

Municipio Porcentaje de
(más 15.000 hab.) Desempleo Deuda
Rojales (A) 12,23 0 €
L’Eliana (V) 14,71 0 €
El Campello (A) 18,7 0 €
Carlet (V) 19,1 0 €
Riba-roja del Túria (V) 19,7 0 €

▲ Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE).
(A): Alicante; (V) Valencia.

que “estamos muy lejos de los 
porcentajes de desempleo 
anteriores a la crisis económica y 
a la media de los países más 
avanzados de la Unión Europea, 
pero es un buen síntoma que 
nuestra localidad sea una de las 
ciudades entre 10.000 y 40.000 
habitantes con menos 
desempleo”.
A estos datos positivos, hay que 
añadir los publicados en el mes 
de marzo por la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada 
(FEDEA) sobre el nivel de renta 
personal que situaba a l’Eliana 
entre las 25 poblaciones 
españolas más ricas de España. 

L’ELIANA es una ciudad 
CON DEUDA 0 POR 
SEGUNDO AÑO 
CONSECUTIVO. 
Rojales (Alicante) y 
L’Eliana (Valencia) son las 
localidades que 
PRESENTAN LOS 
MEJORES 
RESULTADOS.

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha 
mostrado su satisfacción por los buenos 
resultados económicos “estos resultados 
ponen de manifiesto que l’Eliana se ha 
gobernado y se está gestionando muy bien”. 
Además, ha valorado la repercusión de estas 
cifras “la estabilidad presupuestaria genera 
confianza y credibilidad lo que permite crear 
importantes beneficios a medio y largo plazo, 
l’Eliana está en una situación inmejorable 
para asumir nuevos retos y seguir siendo un 
ciudad referencia en el municipalismo 
valenciano”. El Alcalde ha adelantado que 
desde el área económica están analizando 
otros indicadores que pondrían de manifiesto 
que l’Eliana “también es un municipio muy 
solidario en cuanto a la redistribución de la 
riqueza”.

EL DESEMPLEO
SE REDUJO y, 
en la actualidad, 
la tasa de paro
en l’Eliana 
es del 14,7
por ciento
(20,4 en España).

14,7%

20,4%



El Ayuntamiento de l’Eliana ha puesto en marcha un nuevo programa municipal para 
convertir los presupuestos de 2017 en los más participativos de la historia. Todos los 
vecinos y vecinas de la localidad podrán decidir inversiones municipales por valor de 
150.000 euros. 
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PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

L’Eliana avanza hacia nuevos modelos de 
participación ciudadana con los nuevos 
“presupuestos participativos”

En el acto de presentación, el alcalde de la 
localidad, Salva Torrent; y la edil en el 
consistorio y diputada de bienestar, 
Mercedes Berenguer destacaron que la 
ciudadanía “solicita una mayor presencia en 
la toma de decisiones, que no puede quedar 
reducida a una mera votación cada cuatro 
años, a través de los comicios municipales”.

Además, el alcalde Salva Torrent explicó que 
l’Eliana “es un municipio que, desde hace ya 
algunos años, se ha distinguido por su 
voluntad de implicar a los vecinos en la toma 
de decisiones. Buen ejemplo de ellos son la 
Agenda 21 o los “Consells de Participació 
Ciudadana”, así como el “Consell dels 
Xiquets”. Sin embargo, no nos damos por 
satisfechos y queremos impulsar con más 
fuerza una iniciativa pionera en nuestra 
comarca, que es poner a disposición de los 
vecinos 150.000 euros que se invertirán del 
modo en que ellos determinen”.

La concejala responsable del área de participación, Mercedes 
Berenguer, explicó el procedimiento que regirá este programa 
municipal de presupuestos que es una de las patas de “L’Eliana 
Participa”. La edil expuso que “una vez concluida la primera fase, en 
la que se han podido plantear tantas inversiones municipales como 
se ha deseado, al no existir límite, comienza la segunda fase que se 
prolonga hasta el próximo 1 de septiembre. Es el momento de las 
evaluaciones técnicas para comprobar cuáles son viables y se 
ajustan a los requisitos del programa (inversiones municipales que no 
superen los 150.000 euros o bien proyectos que no se estén 
acometiendo”. En cualquier caso, siempre se explicará el porqué de 
su aceptación o desestimación, recalcó Berenguer. 

L'Eliana
participa

Queremos impulsar
con más fuerza una INICIATIVA 
PIONERA en nuestra comarca, 
que es PONER A DISPOSICIÓN DE 
LOS VECINOS 150.000 euros
que SE INVERTIRÁN DEL MODO
EN QUE ELLOS DETERMINEN.



Toda la INFORMACIÓN
y SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA…  

Durante esta
PRIMERA FASE,
que SE HA PROLONGADO 
DURANTE 18 DÍAS, 
se han recibido MÁS DE 
160 PROPUESTAS 
a través de internet o las 
urnas habilitadas en los 
edificios municipales. 

BALANCE PREVIO DE LA PRIMERA FASE

• El 90 por ciento de las propuestas se han recibido por internet a 
través de www.lelianaparticipa.es (el 10 por ciento restante 
mediante las urnas habilitadas en el Ayuntamiento y el Centro 
Sociocultural).

• Los primeros análisis técnicos han establecido que un gran 
número de peticiones podrán solventarse, directamente, sin 
tener que someterse a votación, dado que son pequeñas 
reparaciones que pueden acometerse con el mantenimiento 
habitual (reparaciones de farolas, badenes o baches). 
Precisamente, uno de los objetivos del programa, además de la 
elección de las propuestas que se incluirán en el presupuesto, 
es tener acceso a esos detalles que mejoran el día a día de 
todos y que por desconocimiento no se realizan. 

• El grueso de las inversiones municipales propuestas se agrupan 
en dos grandes bloques: por un lado, las relacionadas con el 
mantenimiento vial y aceras; por el otro, las que implican 
infraestructuras o equipamientos municipales. En este último 
sentido, destacan las mejoras en el Ayuntamiento, la Biblioteca, 
el Polideportivo o el Molí de la Lluna.

En la tercera fase, tras recoger todas las 
propuestas, éstas se someterán a votación 
del 10 al 21 de septiembre, por los vecinos 
y vecinas empadronados mayores de 16 
años (de forma pública, en la misma web). 
Cada ciudadano podrá votar tres propuestas, 
las que se aprueben y reciban el visto bueno 
de los vecinos formarán parte de las 
actuaciones que se acometerán el próximo 
año, incluyéndose en el presupuesto 
municipal del año 2017.

Torrent manifestó su voluntad de continuar 
avanzando en este tipo de iniciativas: “hemos 
escuchado la voz de la ciudadanía y vamos a 
estar muy pendientes de sus propuestas, 
sugerencias y críticas, tratando de 
incrementar el número de canales por el que 
se puedan tramitar sus demandas y 
reivindicaciones”.

www.lelianaparticipa.es



En el Pleno Extraordinario celebrado en el mes de mayo los 5 grupos políticos con representación 
municipal aprobaron por unanimidad las inversiones propuestas por el equipo de gobierno.

Los buenos resultados 
económicos de 2015 permitirán 
al Ayuntamiento INVERTIR 
CASI 1.000.0000 DE EUROS
en 2016

06 El Pleno Municipal aprobó las 
inversiones financieramente 
sostenibles que se ejecutarán durante 
el 2016, como consecuencia de la 
liquidación del ejercicio 2015. Según el 
Decreto Ley 2/2014 las entidades 
locales que tengan superávit en sus 
cuentas podrán destinar ese 
remanente a inversiones 
financieramente sostenibles. Estas 
inversiones son aquellas que están 
encaminadas a mejorar de alguna 
forma las condiciones de vida y los 
servicios a la ciudadanía en el entorno 
local. Además, éstas deben realizarse 
con miras a largo plazo (vida útil de al 
menos 5 años) y están sujetas a un 
control presupuestario que garantice 
que son sostenibles financieramente 
para la entidad local. 
El Decreto Ley limita las actuaciones 
que pueden acometerse a: alumbrado, 
alcantarillado o recogida de basuras, 
respeto al medio ambiente y la 
eficiencia energética, inversiones 
destinadas al desarrollo y eficiencia de 
los modelos productivos, tanto en 
agricultura, ganadería y pesca como 
en otros sectores industriales y 
energéticos; a la mejora de 
infraestructuras, canales de 
comunicación y sistemas de 
transporte; al cuidado de jardines, 
parques públicos y otras zonas verdes; 
a la rehabilitación de edificios de 
servicio público o que estén 
destinados a ser usados por la 
comunidad local y a obras para la 
recuperación de zonas dañadas por el 
viento, crecidas de los ríos, etc. 

La mayoría de las 
INVERSIONES
han sido PLANTEADAS POR
LA CIUDADANÍA y otras en el 
marco del CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Siguiendo esos requisitos el equipo de gobierno ha traslado 
al Pleno, que ha aprobado por unanimidad, un listado de 
casi 30 actuaciones en las que se invertirán alrededor de 
1.000.000 de euros, resultado de la buena gestión del 
Consistorio. Concretamente se destinarán a las siguientes 
partidas:

230.000 euros a obras de abastecimiento

20.000 euros a obras en el alcantarillado

374.000 euros a obras en las vías públicas

35.000 euros a obras en el alumbrado público

25.000 euros a obras en parques y jardines

195.000 euros a equipamientos municipales

Una de las actuaciones más deseadas por la ciudadanía es 
la ampliación del aparcamiento situado en la calle de las 
Nieves (Celae), que tendrá un coste de 55.000 euros y se 
acometerá en las próximas semanas. La renovación de 
aceras y la repavimentación de algunas calles alcanzan los 
194.000 euros en inversiones. La presurización en 
Montepilar-Gallipont (145.000 euros), la urbanización de 
varias calles (40.000 euros), las mejoras en el alumbrado 
público (35.000 euros) o en el Polideportivo Municipal 
(35.000 euros) representan algunas de las obras que en los 
próximos meses se irán ejecutando en la localidad.
El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, agradeció a todos los 
grupos municipales el apoyo y el voto positivo a estas 
iniciativas. También ha reconocido el enorme trabajo que 
viene realizando el área de economía y hacienda del 
Consistorio durante los últimos años que “ha permitido 
situar a l’Eliana en la mejor situación posible para afrontar el 
futuro”. 
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Les actuacions del govern municipal s'han centrat en millorar l'enllumenat públic, 
inversions en edificis i infraestructures municipals i l'adequació de vials i voreres.

LES MILLORES EN L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC PERSEGUEIXEN 
INCREMENTAR LA SEGURETAT VIAL, 
L'ESTALVI ENERGÈTIC I LA 
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

El govern municipal liderat per 
Salva Torrent compleix amb el 
40 per cent del PROGRAMA 
DE GOVERN de tota la 
legislatura en només 10 mesos

Els passos de vianants de l’Avinguda de les Corts Valencianes 
compten a partir d’ara amb una il·luminació especial que 
garanteix la visibilitat, incrementant la seguretat de les persones. 
L'Avinguda de les Corts Valencianes, una de les principals artèries del 
municipi de l'Eliana, compta a partir d'ara amb una il·luminació específica i 
independent de la resta de la via en els passos de vianants. L'Ajuntament 
ha anat, al llarg dels anys, adoptant mesures encaminades a incrementar 
la seguretat per als vianants en aquesta via. Així, els passos de vianants 
són al mateix temps bandes reductores de velocitat i es troben 
senyalitzats amb panells lluminosos. També existeix senyalització de 
limitació de velocitat i que recorda la presència de trànsits per als vianants.

A causa del desenvolupament de l'arbrat existent en l'Avinguda i de 
l'altura dels fanals ja existents, de 12 metres, algunes zones dels passos 
de vianants quedaven en ombra durant les hores nocturnes. Amb aquesta 
actuació, consistent en la instal·lació d'un fanal de 6 metres d'altura en 
cada pas de vianants, un total de 9, els conductors dels vehicles podran 
veure a les persones que creuen el vial sense cap dificultat. A més, la 
lluminària emprada, de tecnologia led i de 100 watios de potència, 
posseeix una òptica especial que concentra la llum sobre el pas de 
vianants amb una temperatura de color diferent a la resta de l'enllumenat 
per a major ressalte. La inversió d'aquesta actuació, que ja està en 
funcionament, ha sigut de 17.614,22 euros procedents de la Diputació de 
València.

L'Ajuntament substitueix la il·luminació 
dels edificis municipals. La mida, que ha 
suposat una inversió de 120.000 euros, 
permetrà estalviar 250.000 Kwh, la qual 
cosa suposa una rebaixa de 30.000 euros 
anuals en el rebut de la llum.
L'Ajuntament de l'Eliana ha conclòs 
recentment la substitució de l'enllumenat 
interior dels edificis municipals per lluminàries 
de tecnologia led. En total, s'han substituït 
1.900 punts de llum de diversa tipologia: 
downlights, tubs, bombetes, llums dicroics i 
focus.

La substitució s'ha dut a terme en un total de 
14 edificis municipals, entre els quals es troben 
la Casa Consistorial, el Centre Sociocultural, el 
Poliesportiu Municipal i la Biblioteca. La inversió 
realitzada és de 120.000 euros, dels quals 
40.000 són a compte de les arques municipals 
i la resta de la Diputació de València. Aquesta 
inversió s'amortitzarà en quatre anys ja que el 
Consistori estalviarà el consum de 250.000 
Kwh a l'any, uns 30.000 euros anuals en el 
rebut de la llum. 

És destacable, a més de l'estalvi energètic i 
econòmic, el benefici mediambiental 
conseqüent després del canvi d'il·luminació. Es 
calcula que es deixaran d'abocar a l'atmosfera 
130 tones de CO2 a l'any. Paral·lelament, 
s'han millorat notablement els nivells 
d'il·luminació en les dependències municipals.

PRIMER ANY 
DE LA LEGISLATURA
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L'accés a l'Eliana des de la CV-35 torna a estar il·luminat.
Es tractava d'un objectiu prioritari per a l'Ajuntament de l'Eliana i la 
seguretat vial dels conductors. El govern municipal havia exigit en 
reiterades ocasions, durant els últims 3 anys, l'encesa de la il·luminació, 
però les negociacions no van ser fructíferes fins al canvi de govern en la 
Generalitat. L'apagada, que ha durat 3 anys, va ser conseqüència dels 
impagaments de l'anterior executiu del Partit Popular al capdavant de la 
Generalitat amb l'empresa concessionària Sacyr. L'alcalde de l'Eliana, 
Salva Torrent, va mostrar la seua satisfacció en complir un dels 
objectius prioritaris del seu programa de govern “era una demanda molt 
exigida per la ciutadania i que ens afectava a tots els veïns sense 
distinció, aquest ha sigut un dels objectius prioritaris per al govern local, 
els tècnics municipals i l'àrea d'urbanisme, per la qual cosa els felicite a 
tots pel seu bon treball”.

EDIFICIS
I INFRAESTRUCTURES

Millora i adequació 
dels lavabos del Parc 

Municipal

Aparcament 
del carrer Les Neus

i ampliació 

Coberta 
del Molí

de la Lluna

Millores en
les pistes de tennis i 
vòlei del Poliesportiu 

Municipal

Rehabilitació
de la Casa de la 
Música

Instal·lació de gespa 
artificial en el camp de 
futbol de Les Taules

Construcció d'un 
parc d'entrenament 
per a gossos 
(parc agility en la 
Pinada de Navarrete)

Millora i adequació 
dels vestuaris del 
Poliesportiu Municipal

PRIMER ANY 
DE LA LEGISLATURA
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MILLORES
EN VIALS I VORERES 

Millores d’accessibilitat en els carrers de Crist del Consol, 
Marquès de Càceres i Molino

Voreres de Montealegre

Urbanització dels carrers Bocairent, Ntra. Sra dels Àngels i 
Ontinyent

Acondicionament Plaza de la Regió

Itinerari escolar segur CEIP El Garbí Adequació de l'itinerari verd entre la Torre del Virrey i el casc 
urbà

PRIMER ANY 
DE LA LEGISLATURA
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En les últimes setmanes, l'alcalde de la localitat, ha 
mantingut una intensa agenda, celebrant desenes de 
reunions i trobades amb veïns, col·lectius socials, 
institucions o entitats de diferent tipus. Per a fer més 
efectiva la fiscalització ciutadana es pública una mostra en 
les següents pàgines.

L’AGENDA D’ALCALDIA

alcaldia@leliana.es

L'associació d'agermanament, l'Ajuntament i l'IES l'Eliana van 
fer possible que quaranta estudiants i quatre professors 
procedents de Mirande, ciutat agermanada amb el nostre 
municipi, passaran una setmana a l'Eliana allotjats en les cases 
de famílies del poble, on van aprofundir en el coneixement de 
la nostra cultura. Els van donar la benvinguda al Centre 
Sociocultural l'alcalde, Salva Torrent, la regidora d'educació, 
Eva Santafé, i l'associació d'agermanament de l'Eliana, que es 
va encarregar de fer les presentacions entre els estudiants i les 
famílies. El pròxim mes de juny els xiquets i xiquetes de l'Eliana 
tindran l'oportunitat de visitar Mirande i conèixer la cultura 
francesa. Enguany és compleix el 25 aniversari d'aquests 
intercanvis culturals que va promoure l’alcalde Vicent 
Tarrazona i que han constituït un èxit en l'establiment de vincles 
i aprenentatge de la cultura i idioma veïns.

L'alcalde rep als estudiants del 
programa d'agermanament procedents 

de Mirande (França)

Salva Torrent visita el Poliesportiu per a 
comprovar in situ el desenvolupament 

de les obres 

Salva Torrent 
present al 
concert 
d’Entrepins 
Entrepins va gaudir d'un gran concert a l’aire lliure de la Big 
Band de la Unió Musical de l’Eliana. Esta iniciativa respon a 
l’objectiu de l’Ajuntament d’extendre la cultura i la música a 
totes les àrees del municipi. Entrepins ha sigut el tercer concert 
d'esta proposta cultural després de Montesol i el Valle.

L’Alcalde visita els centres 
educatius privats del municipi

Salva Torrent va estar present en l'acte de graduació de la 
38 promoció d'alumnes de Segon de Batxillerat del Col·legi 
Iale. L'alcalde, també va visitar el Col·legi Helios amb motiu 
del Dia Internacional del Llibre i el lliurament dels premis 
literaris.

El Poliesportiu Municipal representa un dels emblemes de 
l'Eliana. Baix el lema “L’esport és vida” la nostra localitat ha 
aconseguit posicionar-se com un centre de referència en la 
pràctica esportiva, sent reconeguda pel Ministeri de Cultura 
i Esport, la Generalitat o el Comitè Olímpic Español. Per a 
continuar per esta senda, s'han dut a terme o se van a 
iniciar una sèrie d'accions que persegueixen millorar les 
instal·lacions municipals: els tancaments de les pistes de 
tennis, l'adequació de tots els vestuaris, el subministrament 
d'aigua calenta i calefacció, l'habilitació de la pista de vòlei 
platja, les graderies mòbils i les torres de llum del camp de 
futbol 8, les millores en les sales de flamenc i dansa o les 
porteries del camp de futbol  11, entre unes altres. 

La regidora d'esports, Eva Santafé, el director del Poliesportiu, 
Jose Luis Merchán, i el director i la coordinadora de 
l'Associació de Clubs, Vicente Zamora i Ana Subirats, van 
repassar al costat de l'alcalde les principals actuacions i van 
analitzar altres propostes que s'escometran en el futur pròxim.



L'alcalde de l'Eliana 
va rebre a la Jutgessa 
de Pau Substituta 
després de la seua 
presa de possessió
El Jutge de Pau titular de l'Eliana és Rafael Desco Coll i a partir 
d’ara l’acompanya com a substituta Carmen Badia Peris. El 
Jutjat de Pau té com a missió primordial conciliar els 
interessos enfrontats i evitar que aquestos arriben a instàncies 
superiors.
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Èxit de públic i vendes en la VII edició de 
la Fira del Comerç Local

L'esdeveniment organitzat per l'Associació de Comerciants 
Viu l'Eliana amb la col·laboració de la Regidoria de Promoció 
Econòmica va oferir una mostra de la millor oferta del comerç 
local al Parc de la Pinada. Una trentena d'estands de 
comerços i empreses de diversos sectors van acostar els 
seus productes i serveis al públic assistent. Durant tot el cap 
de setmana, es van succeir activitats per a tots els públics: 
tallers, degustacions, exhibicions o desfilades de moda. 
En l'acte inaugural, l'alcalde, Salva Torrent, i el president de 
l'Associació Viu l'Eliana, Sergio Podscharly, van ressaltar la 
importància que el comerç i l'hostaleria locals han tingut en 
el desenvolupament i creixement del nostre municipi.

L'alcalde lliura un certificat als 
treballadors de l'Ajuntament que han 
completat el primer curs de valencià

L'Ajuntament de l'Eliana a través de l’Oficina de Promoció 
de l'Ús del Valencià, va programar el primer curs en el nostre 
idioma per al personal de l'administració de la plantilla muni-
cipal. Les classes del curs van tindre lloc en l'Escola de 
Formació de Persones Adultes, entre el 8 d'abril i el 25 de 
maig, amb un total de 21 hores. A l'acció formativa van ser 
convocades un total de 46 persones, funcionaris i 
funcionàries, i el curs ha sigut impartit per Vicent Sorní 
Alfaro, mestre de reconeguda solvència i responsable de 
l'assignatura de valencià de l'Escola de Formació de Perso-
nes Adultes (EPA) del municipi. La finalitat del curs ha estat 
millorar les capacitats orals i escrites en valencià del perso-
nal al servei de l'Administració local, per a garantir les 
exigències lingüístiques legals i socials, millorant la possible 
atenció a la ciutadania en la llengua que ho sol·licite. A l'acte 
de clausura va acudir l'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent i la 
regidora de Política Lingüística, Eva Santafé, els quals 
lliuraren els corresponents certificats d'assistència.

La Masia del Pilar torna a obrir
les seues portes

El passat mes d’abril la nova residència ubicada a la Masia 
del Pilar va ser inaugurada. El centre donarà cabuda a 130 
usuaris (22 places estan destinades a estàncies diürnes) i 
50 treballadors quan el centre estiga a ple rendiment. 
L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, i la diputada de benestar 
social, Mercedes Berenguer, van visitar les instal·lacions junt 
amb altres regidors de la Corporació, Marta Andrés, Kike 
Martínez, Eva Santafé i Salvador Martínez. El centre compta 
amb un espai de més de 16.000 m2 i els jardins estan 
oberts per a tota la ciutadania.

Salva Torrent va visitar als participants 
de la VI edició del Campus Multiesportiu 

de Pasqua 
Prop d'un centenar de xiquets i xiquetes van gaudir de 
diferents modalitats esportives durant les vacances escolars 
de Setmana Santa: patinatge, futbol, bàsquet, judo, atletis-
me, tir amb arc o golf. Tallers de manualitats, excursions i 
una visita a la platja van completar el programa d'activitats. 
En les pròximes setmanes, donarà començament la VII 
edició del Campus Multiesportiu d'Estiu, que es perllongarà 
des del 27 de juny fins al 29 de juliol. Les inscripcions estan 
obertes fins al 17 de juny. Els pares i mares de les edicions 
anteriors han destacat la seguretat que els transmet l'equip 
de tècnics esportius, que durant tot el curs treballen en les 
diferents escoles esportives municipals, com un dels punts 
forts, així com la gran varietat d'activitats que es realitzen en 
les instal·lacions del Poliesportiu Municipal.
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Maig és el mes de les 
Persones Majors a 
l’Eliana
Davall el lema "la teua edat no està 
en els anys", la Regidoria de Drets 
Socials de l'Ajuntament de l'Eliana, 
va programar una desena 
d'activitats durant tot el mes per a 
les persones grans del municipi: 
una visita guiada als frescos de 
l’església de San Nicolau, 
degustació d’orxata amb fartons a 
Alboraia, el menjar de germanor, 
un viatge cultural a Albarrasí i Terol 
o la visita a la fàbrica de cerveses 
Heineken. A més es van impartir 
les xerrades-tallers: “La tercera 
etapa: més enllà dels seixanta 
també hi ha vida”, “Fer-se major 
no està ben vist: la transmissió 
socio-cultural positiva de 
l’envelliment” i “Primers auxilis 
davant dels accidents domèstics”.

Accions formatives de 
l'Ajuntament de l'Eliana 
dirigides a millorar les 
opcions d'ocupació
Des de la regidoria d’ocupació 
s’han organitzat els següents 
cursos per a incrementar les 
possibilitats de trobar feina per a 
tots els veïns i veïnes de l’Eliana. 
Més informació a l’Agència 
d’Ocupació al Centre 
Sociocultural de l’Eliana o al 
telèfon 962 75 80 30 
(extensió 341).
PARLAR EN PÚBLIC. (18, 20, 25 i 27 
de maig 2016 de 9:30-12:30 hores. 4 
sessions de 3 hores/sessió. Total: 12 
hores).

DISSENY WEB (BÀSIC). (1, 2, 7, 8, 
14, 15, 21, 22, 28 i 29 de juny de 2016 
de 10:00-13:00 hores. 10 sessions de 
3 hores/sessió. Total: 30 hores).

INFORMÀTICA AVANÇADA 
APLICADA A L'OFICINA. (1, 2, del 5 al 
9, del 12 al 16, del 19 al 22 i del 26 al 
29 de setembre de 2016. 20 sessions 
de 3 hores/sessió. Total: 60).

DISSENY GRÀFIC (BÀSIC). (4, 5, 6, 
11, 13, 18, 19, 20, 25 i 27 d'octubre de 
2016 de 9:30-13:30 hores. 10 sessions 
de 3 hores/sessió. Total: 30 hores).

CREACIÓ D'UNA TENDA ONLINE. 
(15, 17, 22 i 24 de novembre de 2016 
de 9:30-13:30 hores. 4 sessions de 4 
hores/sessió. Total: 16 hores).

COMMUNITY MANAGER/GESTIÓ DE 
XARXES SOCIALS I MÀRQUETING 
DIGITAL (INICIACIÓ). (13, 15, 20 i 22 
de desembre de 2016 de 9:30-13:30 
hores. 4 sessions de 4 hores/sessió. 
Total: 16 hores).

Centro Sociocultural
Plaza Juez Miguel Comes, s/n
46183 l’Eliana
T. 96 275 80 30 ext. 515
De 9 a 14 horas
derechossociales@leliana.es

L'Eliana i Metrovalencia signen un 
conveni amb condicions especials 
per a jubilats, pensionistes i 
discapacitats
Aquests col·lectius podran viatjar els 
dotze mesos de l'any en tota la xarxa de 
Metrovalencia per 91,5 euros.
L'Eliana ha subscrit un acord per al foment del 
transport públic ferroviari que presta la Generalitat 
Valenciana per a jubilats, pensionistes i persones 
amb una discapacitat igual o superior al 65 per 
cent. 
L'acord suposa que aquests col·lectius puguen 
obtindre un títol de transport de dotze mesos, amb 
data d'inici i validesa el dia 1 de juliol de 2016 fins al 
30 de juny de 2017. L'abonament de transport 
inclou totes les zones de la xarxa (ABCD), sense 
límit de viatges. El preu del mateix, després de la 
signatura del conveni, suposa un estalvi de quasi 20 
euros pels dotze mesos de validesa respecte 
d'altres títols de transport. El cost de la targeta física 
és de 4 euros. Les sol·licituds es realitzaran en el 
Centre Sociocultural de l'Eliana, del 23 de maig al 3 
de juny (tots dos inclusivament), en horari de 10:30 
a 13:30 hores. 
El regidor delegat de l'àrea, Jose Lorente, ha 
manifestat que “creiem que és un conveni que millora 
la situació actual de molts veïns, que podran 
beneficiar-se de tindre més possibilitats per a 
desplaçar-se en transport públic a baixos preus. 
Poder moure't per tota la xarxa de metro i tramvia per 
un cost de 7,6 euros al mes és veritablement 
interessant per a tindre un envelliment actiu i una 
mobilitat més accessible per a les persones amb 
diversitat funcional”. Així mateix, ha matisat “en els 
pròxims mesos treballarem per a millorar el conveni, 
en relació a les fases d'inscripció dels nostres veïns". 
Per la seua banda, l'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, 
promotor de la signatura del conveni amb 
Metrovalencia ha defensat “la importància d'aquest 
tipus d'acords per a recolzar a sectors clau de la 
nostra població i reduir la pressió econòmica de les 
famílies, fomentant pràctiques sostenibles i promovent 
nous hàbits en el transport”. Aquesta iniciativa 
s'emmarca dins de les polítiques de medi ambient i 
transport sostenible de l'equip de govern municipal.

Infórmate de todo lo que pasa en l'Eliana en la 
web municipal y en el facebook de "Ajuntament 
de l'Eliana". 

NOTICIAS

comunicacio@leliana.es

Drets
Socials Amb motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica, l'Eliana va acollir la mostra fotogràfica 

"Com ens visualitzem com a dones lesbianes?" realitzada pel col·lectiu de 
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, LAMBDA. Es tractava d'una recopilació 
fotogràfica per a donar testimoni tangible sobre la presència de les dones lesbianes 
en diversos àmbits. A més, es va celebrar una xarrada-debat en la qual va estar 
present Roseta Bernabeu, membre del col·lectiu LAMBDA

Igualtat: Visibilitat Lèsbica 

Mes dels

a l’Eliana

13, 18, 20, 23 i 31 de maig

“LA TEUA edat
no està

en els anys”

PROGRAMA MUNICIPAL
D'ACTIVITATS

Regidoria de Polítiques d'Ocupació, 
Igualtat i Drets Socials

Drets
Socials

Divendres 13 de maig
INAUGURACIÓ DEL “MES DELS MAJORS”
Actuació a càrrec de "Veus del Túria" 
Lloc: Llar del Jubilat
Vi d'honor: 18.00h

Dimecres 18 de maig
VISITA GUIADA ALS FRESCOS DE L'ESGLÉSIA DE 
SANT NICOLAU, després degustació d’orxata amb
fartons a Alboraia
Eixida: baixos del Mercat Municipal 
Hora d'arreplega: 16.15h
Inscripció: 11 i 12 de maig, de 10.30 a 12.30h en
el Centre Sociocultural
50 places disponibles (activitat gratuïta)

Divendres 20 de maig
MENJAR DE GERMANOR per a  veïns i veïnes empadronats/es 
en l'Eliana i que siguen pensionistes o persones jubilades
Lloc: passeig Secondo Baldin
(parc de la Pinada) 14:00h
Inscripció: 2 i 3 de maig, de 10:30 a 12:30h en
el Centre Sociocultural
Màxim 2 invitacions per persona

Dilluns 23 de maig
VIATGE CULTURAL ALBARRASÍ I TEROL
Eixida: plaça del Mercat 7.30h
Inscripció: 11 i 12 de maig, de 10.30 a 12.30h en
el Centre Sociocultural
50 places disponibles

Dimarts 31 de maig 
Visita a la fàbrica de cerveses HEINEKEN
Eixida: plaça del Mercat 10.00h 
Inscripció: 16 i 17 de maig, de 10.30 a 12.30h en
el Centre Sociocultural
50 places disponibles (activitat gratuïta)

AL LLARG DE TOT EL MES DE MAIG S'IMPARTIRAN 
XARRADES/TALLER
“LA TERCERA ETAPA: MÉS ENLLÀ DELS SEIXANTA 
TAMBÉ HI HA VIDA", a càrrec de tècnics de la 
Diputació de València

 "FER-SE MAJOR NO ESTÀ BEN VIST: LA 
TRANSMISSIÓ SOCIO-CULTURAL POSITIVA DE 
L'ENVELLIMENT", a càrrec de tècnics de la Diputació 
de València

"PRIMERS AUXILIS DAVANT DELS ACCIDENTS 
DOMÈSTICS", a càrrec de professionals del Centre de 
Salut de l'Eliana

UDP
Unión de Pensionistas

de l’Eliana

Col·laborenOrganitza
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L'estació de metro de l'Eliana ja 
disposa de plataformes d'accés 
als trens per a Persones amb 
Mobilitat Reduïda

L'Eliana posa en marxa una campanya de 
desinsectació i desratització en el municipi 

Gran èxit de participació en la Fira del Llibre 
Escolar de l'Eliana. Més de 3.000 xiquets i 
xiquetes van gaudir de les activitats: teatre, 
tallers o intercanvi de llibres  que la regidoria 
d'educació va organitzar per als escolars de 
tots els centres educatius de l'Eliana. 
Especialment emotiu va ser el lliurament de 
Premis Literaris en l'Auditori Municipal a 
càrrec de l'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, i 
la regidora d'educació, Eva Santafé.

Fira del llibre 

Les Jornades Socioambientals són 
una iniciativa impulsada des de 
l’Ajuntament de l’Eliana amb la 
col·laboració del Foro Ciutadà de 
l’Agenda 21 i d’altres entitats i 
col·lectius del municipi. 

Les Jornades formen part del procés 
d’Agenda 21 local, com una eina per 
a fomentar el coneixement i 
promoure la sensibilització 
ciutadanes envers la necessitat de 
tendir cap a un model de 
desenvolupament humà 
ambientalment més sostenible.La 
present edició -la setzena- 
comprendrà, a banda de la realització 
d'un conjunt d'activitats amb centres 
educatius relacionades amb el canvi 
climàtic, la celebració d'una trobada 
de carrer amb tallers, animació 
teatralitzada i punts d'informació per 
tal de convidar a xiquets i grans a 

L'Ajuntament de l'Eliana 
organitza les XVI Jornades 
Socioambientals 

L'Eliana és dels 
primers municipis de 
tota la xarxa de 
metrovalencia que 
compta amb este 
nou sistema. 
Metrovalencia ha 
instal·lat en les 
andanes de l'estació 
de l'Eliana unes 
plataformes fixes per 
a Persones de 
Mobilitat Reduïda 
(PMR) que faciliten 
l'accessibilitat 
d'aquest col·lectiu en 

Les accions s'estan desenvolupant en tota la 
xarxa de clavegueram de l'Eliana. L'Ajuntament 
de l'Eliana ha posat en marxa un pla de 
control, globalitzador i integrat per a tot el 
municipi amb l'objectiu de mitigar possibles 
plagues de paneroles i rates amb l'arribada de 
l'estiu. Per això, l'empresa encarregada de 
realitzar els treballs empra productes d'alta 
persistència amb la finalitat de que l'efectivitat 
dels tractaments es perllongue en el temps. 
Cada pou de registre tractat és geoposicionat, 

reflexionar sobre les 
principals qüestions que 
afecten el medi ambient i, 
també, a descobrir 
alternatives més 
respectuoses que estan al 
nostre abast. 
La trobada de carrer tindrà 
lloc el proper diumenge 5 
de juny, de les 10.30 fins a 
les 14.00 hores, al passeig 
Secondo Baldín (Parc de 
la Pinada).

per la qual cosa rep 
una dada del nivell de 
presència de 
paneroles i rates, 
permetent a posteriori 
generar un mapa 
sanitari que revela què 
zones són les més 
problemàtiques. Este 
fet és molt important, 
donat que permet que 
durant les jornades de 
reforç del tractament, 
que es realitzen durant 
tot l'any, se centren en 
les zones amb major 
incidència, 
incrementant d'esta 
manera l'eficiència de 
la desinsectació.

el trànsit entre 
l'andana i els trens. 
Amb aquestes 
actuacions se 
soluciona un dels 
problemes 
d'accessibilitat, 
comuna a totes les 
explotacions 
ferroviàries i que 
afecta als viatgers en 
cadira de rodes, a 
l'hora de salvar el buit 
existent entre 
l'andana i el pis de la 
unitat.

L'Ajuntament de l'Eliana ha 
completat durant les últimes 
setmanes les labors de neteja 
integral del llac en el Parc de la 
Pinada. Durant este període s'han 
quantificat, aproximadament, 300 
carpes, 40 ànecs coll verd, 5 
oques, granotes, gripaus i crancs 
de riu.



Dijous 2. AVENTURES D'ORIOL 
L'ESQUIROL
Llorenç Gimenez. Dotze anys vivint a 
l'Eliana! Contes, endevinalles, 
poemes, embarbussaments…
Prepareu-vos perquè els animals del 
parc de l'Eliana arriben al Colomer.

Dijous 9. ALÍCIA EN EL PAÍS DE LES 
MANDARINES
Serpentina Teatro. Alícia s'amaga de 
la seua tia, que la vol fer estudiar. 
Però es perd i arriba a un estrany lloc 
on tot pareix encabotat a tornar-la 
boja. Personatges estrafolaris i 
situacions d'allò més desbaratades... 
que poden fer que perda 
l'enteniment!

Dijous 16. CONTES CONTATS
Felip Kervarec. Benvinguts al món de 
la fantasia. Llegir ens fa somiar. 
Contes d’aventures, de por, contes 
de fades, de bruixes i de prínceps 
amb princeses, d’animals, d’ogres i 
de monstres, contes amb moralitat, 
per la pau i per la convivència, 
contes d’ara... i contes de sempre.

El Club Jovens l'Eliana ha tancat una 
fantàstica temporada amb l'ascens de 5 
dels seus equips, demostrant el gran 
treball dels diferents tècnics esportius i 
dels seus jugadors. 
La gesta més important es va produir amb 
l'ascens de categoria de l'equip sènior femení 
a primera divisió, les bones notícies també 
han vingut de la mà del sènior masculí, que ha 
passat de segona zonal a primera zonal, del 
junior masculí que ha aconseguit l'ascens a 
preferent i del cadet i infantil masculí que han 
passat del nivell 3 al nivell 2. Amb este 
panorama, el Club Jóvens l'Eliana té per 
davant una nova temporada plena de nous 
reptes. Enhorabona!
El passat 7 de maig es va celebrar el II Torneig 
Interescolar de bàsquet que va superar els 
350 participants. Xiquets i xiquetes de tots els 
col·legis de l’Eliana van gaudir de la pràctica 
esportiva. Amb més de 105 equips inscrits, 
282 partits de 3×3 i més d'una vintena de 
tècnics esportius, el II Torneig Interescolar va 
finalitzar amb un lliurament de medalles a la 
qual va assistir la regidora d'esports Eva 
Santafé i el president de la ACD, Vicente 
Zamora. “L'èxit d'aquest esdeveniment és el 
resultat d'una gran organització i del treball del 
club Jóvens l'Eliana que sempre demostra la 
seua implicació amb l'esport del nostre 
municipi”, va destacar la regidora.

Conta’m contes al Parc 2016
Club de Bàsquet Jóvens l’Eliana 

Una nova proposta cultural que fomenta el 
debat al voltant de temes d'actualitat amb el 
rigor de la visió acadèmica i científica. El 
primer encontre va tractar “les vacunes” i les 
seues implicacions econòmiques, culturals i 
morals. 

Al voltant de la ciència 
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Del 18 al 31 de juliol 
participa a la 45 edició 
dels Jocs Esportius Vila 
de l’Eliana
Inscripcions obertes del 22 de 
juny fins al 15 de juliol. Més 
informació al telèfon 618 20 40 
19 o al correu electrònic 
jocsesportiuseliana@gmail.com

La vesprada-nit del proper 18 de 
juny tindrà lloc l’entrega de 
guardons i distincions als 
esportistes de l’Eliana. L’acte es 
celebrarà al Centre Sociocultural.

Dijous 23. LA MOTXILLA 
D'AMPARITO
Rebombori Cultural / Amparo Iserte. 
Amparito ha perdut la seua motxilla 
del cole i està molt trista. Dins 
guarda objectes increïbles com un 
llaç rosa, molt paregut que tenia la 
rateta presumida, o un tros de pa 
que deixava caure en els camins per 
a no perdre's. Amparito rememorarà 
els contes infantils més coneguts 
pels més menuts.
Dijous 30. LA GRAN AVENTURA 
DE CERVANTES
Rebombori Cultural / Laia Serna. La 
Companyia del Temps i dels Sons es 
disposa a representar un dels 
entremesos del famós Miguel de 
Cervantes. Però la nostra 
protagonista, l'actriu de repartiment, 
descobrix que l'artista principal ha 
desaparegut sense deixar rastre. Ara 
què fem?
EL CONTAVEÏNS DE L’ELIANA
Laia donarà pas als veïns i veïnes de 
l'Eliana que ens contaran increïbles i 
divertides històries de tot el món.

Regidoria dʼEducaciówww.leliana.es

Conta'm
Contes

al Parc 2016

Tots els dijous de juny a partir de les 18:30 hores, al Passeig 
Secondo Baldin del Parc de la Pinada



Estiu a la torre: la nova 
proposta cultural del 4 de 
juny al 3 de setembre 
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VI Carrera Solidària contra el Càncer de 
l'Eliana (Memorial Toni Lastra) 
Centenars de corredors inunden de 
solidaritat els carrers del municipi.
El diumenge 29 de juny més de 1300 corredors 
van participar a la cursa solidària organitzada 
pel club Correliana i l’Ajuntament de l’Eliana.
L’Associació contra el Càncer és la beneficiària 
de les recaptacions. 

Gaudeix de la cultura aquest estiu a un dels edificis més 
emblemàtics de l’Eliana. 

Tot i la pluja, la III Trobada de Motos 
Clàssiques de l'Eliana va ser un rotund èxit.

III Trobada de Motos Clàssiques 

Teatre, poesia, 
conferència de Ian 
Gibson (biògraf de 
Lorca), màster class 
de flamenc, o 
activitats infantils son 
algunes de les 
activitats que 
l’Associació Cultural 
per les Arts Escèni-
ques de l’Eliana 
(APLAE) ha organit-
zat amb la col·labo-
ració de la regidoria 
de cultura.

Setmana cultural de Lorca en 
l’Eliana

Els matins de l’1 al 29 de juliol tens una cita 
amb la nova proposta de la regidoria de 
joventut. 
Més informació al correu joventut@leliana.es  

Taller de 
curtmetratges 
per a joves 

Una gran quantitat de 
públic es va acostar al 
Parc de la Pinada per 
a admirar les més de 
300 motos que van 
vindre de diferents 
parts d'Espanya. Tot 
açò, acompanyat 
d'uns excel·lents 
grups de música que 
van amenitzar la 
jornada i de la millor 
gastronomia local. Els 
organitzadors ja 
preparen la quarta 
edició. Felicitacions!

CURT
ME

TRAT
GES

TALLER DE

Es tracta d'apropar 
a la joventut a l'art 
cinematogràfic i als 
valors que li són 
inherents: treball en 
equip, 
responsabilitat, 
capacitat d'espera, 
sensibilitat, estima 
de l'entorn propi...

Dissabte 13 d’agost 
ANTONIO MOLTÓ QUINTET
Hora: 22.30 h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

festival
Concert inaugural del festival
Dissabte 4 de juny 
10 ANYS DE LA NOCHE 
SABINERA
Hora: 22.30 h
Entrada: 6€ / reduïda 4€

Concert de clausura del festival
Dissabte 3 de setembre 
OLIVA Y NARANJA: 
MALVALOCA
Hora: 22.30 h
Entrada: 5€ / reduïda 4€

Dissabte 11 de juny 
Música Balcànica 
BESARABIA
Hora: 22.30 h
Entrada: 5€ / reduïda 3€

Dissabte 23 de juliol
PEP GIMENO BOTIFARRA
& PAU CHAFER 
Hora: 22.30 h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

Dissabte 18 de juny 
Música Celta 
LOCHLAINN
Hora: 22.30 h
Entrada: 5€ / reduïda 3€M
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Dissabte 30 de juliol
25 ANYS DE MARA ARANDA
Hora: 22.30 h
Entrada: 5€ / reduïda 4€

Dissabte 6 d’agost
DANNY BOY 
Hora: 22.30 h
Entrada: 5€ / reduïda 4€
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Dissabte 20 d’agost
FLAMENCO EN RAMA
Manuel Fernández Reyes 
Hora: 22.30 h
Entrada: 5€ / reduïda 4€
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Dissabte 27 d’agost 
FLAMENCURAS
“Cuerpo y alma” Curro Piñana
Hora: 22.30 h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

www.leliana.es

Venda d’entrades:
Centre sociocultural, de dilluns a divendres 
de 9.30 a 14h. A partir del 27 de juny en 
les taquilles del Cinema d’estiu.

Informació de tota l’activitat cultural en la 
próxima agenda de juliol i agost o en 
www.leliana.es  

servei de bar al recinte no es podran 
entrar begudes

Altres propostes 
musicals

Divendres 3 de juny 
BIG BAND DE LA UME
Hora: 22.30 h
Entrada lliure fins aforament
Organitza:
Clavaria del Carme 2016

Divendres 1 de juliol
ESCOLA CORAL DEL 
COR DE L’ELIANA
Hora: 20.30 h
Entrada lliure fins aforament

Dimecres 20 de juliol
PREMIS CEL
NIT DE SANT ELIES
Amb l’actuació de Borja 
Penalba i Mireia Vives: 
“Cançons Per Fer Camí”
Hora: 20.30 h
Entrada lliure fins aforament
Organitza: 
Centre d’Estudis Locals (CEL) 
de l’Eliana

Divendres 17 de juny 
COR DE L’ELIANA
Hora: 22.30 h
Entrada lliure fins aforament

Col·labora

festival



En esta primera edició els 
espectacles estàtics s’alternaren 
amb els itinerants que van 
mobilitzar a gran part de la 
població. El correfocs dels 
valencians “Scura Plats” o els big 
dancers dels andalusos “El 
Carromato” van implicar a 
centenars de veïns que van ballar 
al ritme de la música i el foc. 
Maduixa Teatre va ser 
l'encarregada d'obrir la MARCEL 
amb la seua “Tam Tam” i els 
francesos “La Fanfare Electrique” 
van posar el fermall d'or al festival 
amb un viatge musical al ritme de 
guitarra elèctrica. 
Acrobàcies, equilibrisme, malabars 
o circ van completar l'oferta de 
teatre contemporani que ha posat 
de manifest a l'Eliana “l'elevat nivell 
de les companyies valencianes, 
així com l'enorme afició entre els 
veïns de la localitat del Camp de 
Túria”, va destacar Joan Raga, 
director de la Mostra. 

La primera Mostra d’Arts de Carrer de l'Eliana 
(MARCEL)va concloure amb 8 espectacles, en el 
que participaren 7 companyies (cinc valencianes, 

una andalusa i una francesa). El nombre total 
d'espectadors va superar les 7.000 persones.

Durant el cap de setmana, els joves i les 
famílies van constituir el públic majoritari de la 
Mostra. La MARCEL va ser seguida per 
espectadors de totes les edats, provinents, 
majoritàriament, dels municipis de Camp de 
Túria, Els Serrans i de València capital.
Salva Torrent, alcalde i regidor de cultura, va 
assegurar que "durant aquests dies l'Eliana 
ha viscut una autèntica festa, hem apostat 
per una Mostra en la qual ha prevalgut el to 
lúdic, creatiu, innovador i per a tots els 
públics. Estic convençut que l'impacte de la 
MARCEL ha sigut molt positiu per a tota la 
localitat, ara hem de treballar per a consolidar 
el projecte i convertir a l'Eliana en el referent 
del teatre de carrer”. 

L'Eliana vibra amb la seua
I MOSTRA D’ARTS

14 i 15 de maig 2016

I MOSTRA 
D’
DE L’ELIANA

arts de carrer


