
Posada a punt del Mercat municipal dels Pins
Amb l’objectiu de reactivar els mercats municipals s’ha iniciat la licitació de les parades vacants existents en el mercat municipal dels Pins, situat en la plaça Rafael Atard de 
Manises.
L’adjudicació de la concessió per a l’explotació comercial d’un total de 9 parades contempla una concessió per a huit anys, més un prorrogable, i es prioritzarà els criteris comer-
cials amb la finalitat de dotar a Manises d’uns mercats eficients i competitius. Les parades lliures corresponen als números 25, 34, 41, 72, 73, 88, 89, 90 i 91 amb unes grandàries 
que varien des dels quasi 8 m2, fins als 17 m2.
Són diversos els criteris que serviran de base per a decidir-ne l’adjudicació. Se considerarà als titulars que ja disposen d’una parada i vulguen fer una ampliació per a millorar 
el seu servei. A més, es valorarà que l’oferta proposada amplie els serveis ja oferits amb la intenció d’arribar a nous clients davant la major oferta actual. També es tindrà en 
compte a les persones en situacions socials complicades com aturades de llarga durada o que no tinguen l’oportunitat o els recursos per a iniciar un projecte en el sector privat 
i poder reincorporar-se al mercat laboral.
Les ofertes de les persones interesades s’hauran de remetre al Depar-
tament de Mercats i seran valorades segons els criteris establits, amb 
els quals els tècnics municipals realitzaran els informes i la valoració 
corresponent.
La posada a punt d’aquest edifici municipal s’ha complementat amb la 
neteja a fons, en diverses sessions, de sostres, claraboies i pavimetn. 
Una neteja integral que segons els propis venedors “no recorden quan 
es va fer per última vegada”. A partir d’ara, es realitzará de forma pe-
riòdica.

Obres de rehabilitació i millora a l'Auditori 
Germanies i a l'edifici «El Arte»

Els mesos de febrer i març estan marcats per les obres de rehabilitació en les instal•lacions de l’edifici «El Arte» de Manises i la 
primera fase de les obres per a la millora de l’Auditori Germanies, ateses les deficiències i l’abandonament de les instal•lacions.
Els treballs serviran per a aprofitar i adaptar l’espai de l’edifici «El Arte» perquè puga allotjar el Jutjat de Pau i l’Oficina Municipal 
d’Ingressos i Recaptació (OMIR). A més, s’està preparant una sala d’usos múltiples que compartiran el servei de Voluntariat, el 
Club d’Escacs de Manises o ASCOMA, entre altres associacions i entitats ludicoesportives de la nostra ciutat. Estos canvis supo-
sen un estalvi d’11.569 € anuals  en el lloguer del local on està actualment l’OMIR i permetrà que se centralitzen els serveis a 
l’edifici principal de l’Ajuntament de Manises que inclourà en un futur l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). 
En el cas de l’Auditori Germanies, les obres corresponen a la primera fase amb la reforma dels banys i l’accessibilitat. En una 
pròxima segona fase s’instal•larà el sistema de detecció antiincendis i la eixida de seguretat a la platea.

Pla de xoc davant la primerenca aparició de la processionària
Les Regidories de Medi ambient i Salut Pública de l’Ajuntament de Manises van realitzar, en un temps rècord, un pla 
de xoc per a poder eliminar la processionària del pi que afectava tres zones diferents de la població. La zona del Salt 
del Moro, en la seua majoria, així com el Parc Joan Fuster i Alameda Park han sigut els tres espais en els quals es va 
treballar intensament durant 3 dies del mes de febrer per a poder retirar els nius actius d’aquestes erugues, així com 
els insectes que hi havia en el sòl. 
Aquesta eruga no solament danya les plantes sinó que el seu cos està cobert per uns filaments urticants que afecten 
la pell humana i d’animals, tant pel contacte directe com en desprendre’s de l’insecte i ser disseminats pel vent. 
Les condicions climàtiques d’enguany han afavorit que l’eruga haja aparegut abans del que estava previst. Enca-
ra així, se segueix treballant per a acabar totalment amb la plaga en casos aïllats ja que encara podrien tornar a 
aparèixer noves bosses.

Ja es pot sol·licitar parcel·la per 
als horts socials de Manises

Ja està obert el termini perquè els interessats a arrendar una 
parcel·la dins dels horts socials i d'oci creats pel consistori lo-
cal puguen presentar la corresponent sol·licitud.

www.manises.es

@aytomanisesAjuntament de Manises /aytomanises
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El maniser Javier Díez Botet finalitza la produc-
ció d’un curtmetratge de 15 minuts de durada 
titulat “Arco de Choque”
En ocasions, entendre la ciència pot ser un assumpte molt complicat, però el treball d’apas-
sionats de la física i l’astronomia, com és el cas del maniser Javier Díez, fan que siga possible, 
llamatiu i molt interessant. Amb més de quinze anys de passió científica, aquest astrònom afi-
cionat, que dirigeix vídeos de divulgació, ha guanyat diversos premis importants en l’apartat 
nacional i ha finalitzat la producció del curtmetratge «Arco de Choque», que pròximament es 
podrà veure a l’Auditori Germanies de la nostra ciutat.

El teu últim treball deixa a un costat el vídeos de divulgació i s’ha centrat en la creació d’un 
curtmetratge amb part de ficció, com ha sigut l’experiència?
Ha sigut molt bona, perquè amb «Arco de choque» hem volgut barrejar realitat i ficció. D’una 
banda, la part real correspon a un projecte científic dels més importants d’Espanya fets re-
centment com és el suvey de galàxies J-PAS i que es realitza des de l’Observatori Astrofísic de 
Javalambre on col•labora la Universitat de València; i d’altra banda, la part de ficció serveix 
per a cridar l’atenció del públic en general i ajudar a la seua difusió.

Amb esta passió t’has convertit en director audiovisual i guionista, entre d’altres  professions...
Sí, i moltes coses més perquè és un projecte audiovisual que he muntat des de l’inici. Però, el meu treball 
ha sigut possible gràcies també al bon fer d’altres persones. Per exemple, en el guió m’ha ajudat Fernan-
do Ballesteros (Astrònom de l’Observatori Astronòmic de la UV), el director de fotografia ha sigut Tono 
Balaguer, la música ha estat feta pel també maniser Joan Cerveró i la producció ha estat a càrrec d’Emilio 
Oviedo.

El rostres coneguts també són un altre al•licient en este curt, veritat?
Sí, les protagonistes són Yaima Ramos, de la sèrie «Mar de Plástico», Cristina Plazas que ha aparegut en 
series com «Vis a vis» o «Velvet» i tres joves actors valencians Borja López, Laura García i Albert Martínez. 
A més, també vull aprofitar per recordar que en este curtmetratge col•labora la SEA (Societat Espanyola 
d’Astronomia), l’Observatori Astronòmic de la UV i el CEFCA (Centre de Estudis de Física del Cosmos d’Ara-
gó) de Terol.

Una nova il•lusió feta realitat que se suma als èxits que portes a l’esquena amb obres que es poden 
veure a la teua web.
En www.jdiez.com es troba, per exemple, el vídeo “Latidos de las estrellas”, que va estar premiat en la 
modalitat de Vídeos en el VI Concurs de Divulgació del Centre Nacional de Partícules, Astropartícules i 
Nuclear (CPAN). És un vídeo d’animació que narra el descobriment dels primers estels variables per un 
jove astrònom anglès, John Goodricke, a la fi del S. XVIII. Hui els astrònoms segueixen estudiant estels que 
canvien enormement de lluentor, exploten com a supernoves i emeten partícules elementals molt difícils 
de detectar, com són els neutrinos. Tota eixa investigació fa possible, per citar-ne un, els telèfons mòbils 
que funcionen amb la física quàntica.

Esperem que el teu currículum de premis augmente en els pròxims mesos.
Jo també, perquè ja tinc noves idees per a continuar. I des d’ací m’agradaria que la gent provara a tindre 
un poquet més de curiositat per estos temes. Afortunadament en els diaris, les ràdios i la televisió con-
tínuament apareixen notícies relaciones amb este món, descobriments, o temes sobre l’espai. La gent 
demana entendre allò que ens envolta i no veiem, però falta explicar-ho correctament d’una forma amena 
i entretinguda.
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Nous parcs canins a Manises i cam-
panya d’educació per a la convivència

L’Ajuntament de Manises està ultimant els detalls de tres parcs canins 
de la població així com de la realització d’una segona edició del Curs Gos 
Urbà «Educació per a la convivència» per a final del mes d’abril.

D’una banda, des de les regidories d’Urbanisme i Promoció Econòmica i 
Ocupació, mitjançant el taller d’ocupació, s’ha informat que en breu es-
taran oberts a l’ús tres parcs canins a Manises, encara que manca la part 
que correspon a l’agility, situats en el passeig de Joan Fuster, un segon en 
el barri Socusa en la baixada del Barranquet i l’últim en els terrenys de la 
Ciutat de l’Esport. 
Aquests parcs són zones específiques barrades on els gossos, acompan-
yats dels seus propietaris, poden córrer i jugar sense riscs i ajuden a man-
tenir més nets els carrers de la ciutat. El cartell de normes d’ús adjunt 
explica el seu funcionament. Els beneficis addicionals d’un parc per a gos-
sos inclouen la promoció de la tinença responsable d’animals, així com 
acomodar els gossos i els seus amos, en un espai públic obert, on complir 
amb la recollida d’excrements, entre altres assumptes.

D’altra banda, des del Departament de Salut Pública ja s’ha posat data 
d’una segona edició del Curs Gos Urbà “Educació per a la convivència” 
que ja va impartir fa uns mesos l’Associació Protectora d’Animals, MO-
DEPRAN, i va tenir un molt bon acolliment. Es portarà a terme tots els 
dissabtes, des del 23 d’abril fins el 4 de juny, a excepció del dissabte 14 
de maig.
L’objectiu és garantir tant el benestar dels cans, com una adequada convi-
vència en entorns urbans entre els veïnat propietari d’animals domèstics 
i la resta de la ciutadania.
Fruit d’aquesta preocupació comuna entre el govern municipal i MODE-
PRAN pels drets dels animals, en les seues vessants física i etològica, així 
com per una societat tolerant i respectuosa entre si, es concep aquest 
curs que proposa una nova forma d’entendre als gossos, per a fomentar 
el respecte i benestar dels nostres amics de quatre potes.

RESERVA DE PLAZA 96 152 54 65 (Dept. Salud Pública)

Absentismo escolar
La Comisión de Absentismo Escolar de Manises 
se reunió el pasado 10 de febrero tras ocho años 
sin hacerlo. En esta Comisión se acordó trabajar 
en el “Programa para la Prevención, Detección y 
Erradicación del Absentismo Escolar”, elaborado 
y aprobado en Manises en el año 2003. 
Convocada desde la Concejalía de Educación, 
asistieron los representantes de los equipos di-
rectivos, gabinetes de orientación de todos los 
centros de primaria y secundaria, tanto públicos 
como concertados, los miembros del Gabine-
te Psicopedagógico Municipal, Policía Local,  y 
Departamento de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Manises. El objetivo es aumentar el 
esfuerzo en todos los aspectos relaciones con 
los  casos de absentismo que se detectan.

Pròximes dates del servei 
d'assessoria associativa 

Eres membre d'una associació a Manises o estàs interessat/ada a crear-ne 
una?

Des de l'Ajuntament de Manises a través de la seua Regidoria de Participa-
ció Ciutadana podràs rebre, de forma gratuïta, l'ajuda que necessites per a 
poder fer-la possible i les gestions necessàries per al seu correcte funciona-
ment i gestió.

En primer lloc, el dimarts 12 
d'abril, dins de l'horari de 18 a 21 
hores en el Departament de Jo-
ventut, es durà a terme el tercer 
curs de caràcter pràctic sobre les 
“Obligacions documentals de les 
associacions” destinat a la resta 
de les associacions del municipi, 
després de les primeres sessions 
dedicades a les associacions de 
veïns (realitzada el 23 de febrer) 
i a les AMPA (el 3 de març).

En segon lloc, les diferents associacions de la població poden rebre asses-
sorament gratuït gràcies al conveni que té signat l'Ajuntament de Manises 
amb la “Xarxa Participa”  de la Fundació Horta Sud. El passat 18 de febrer ja 
es va realitzar una primera sessió i ara serà el 19 de maig quan es duga a ter-
me una segona on poder rebre informació i assessorament en temes de le-
gislació, fiscalitat o pressupostos, així com també en convocatòries d'ajudes 
i subvencions que puguen ser d'interès. La confirmació ha de realitzar-se a 
través de: assessoria@hortasud.org. Altres dates disponibles són el 22 de 
setembre i el 24 de novembre de 2016.

Nova edició del MUNDOFREAK
MundoFreak va tornar el passat dia 20 de febrer a celebrar la seua cinquena edició sota el títol The Freak Wars en els jardins del Boscany 
i en la Casa de cultura i Joventut de Manises, amb activitats molt variades com els concursos de playbacks, karaoke, cosplay i ball, entre 
uns altres.
L’Associació Juvenil M’anime, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manises, a través de les seues regidories de Joventut i Cultura, van 
programar una completa jornada en la qual de forma gratuïta els joves que ho desitjaven pogueren triar entre una infinitat d’opcions d’oci 
alternatiu. Va assistir el major col·leccionista d’Espanya de Superman, Javier Olivares, i van destacar els concursos de pasaparaula friki, 
diferents projeccions, un mercadet amb parades vàries, una nova edició de les noces frikis, tornejos com el de Softcombat i de tir amb arc, 
una màster class sobre el maneig del sabre làser, tres edicions de Trivial (sobre Harry Potter, Star Wars i Final Fantasy) i en l’apartat musical 
dos concerts de Noa Valentine i Metall Bikini, entre uns altres. MundoFreak va tornar el passat dia 20 de febrer a celebrar la seua cinquena 
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Les falles d'este 
2016 ens deixen imatges 
plenes de sentiment, amor per la 
festa i germanor de tota la família fallera que 
integren les onze comissions falleres de la ciutat i els 
membres de la Junta Local Fallera.

Moments per al record després d'unes setmanes marcades per actes com l'Expo-
sició del Ninot, la Nit d'Albades, la Crida des del balcó de l'Ajuntament, la plantà, 
la emotiva ofrena de flors a la Verge dels Desemparats, en la plaça de Rafael Atard, 
a càrrec de las comissions majors i infantils., o la Crema dels monuments, entre 
d'altres.
A l'acte de la Crida, la FMI de Manises, Cristina Camacho, tenia clar que estes 
falles «anaven a fer vibrar els carrers al ritme de la música, engalanats amb increï-
bles monuments i amb la nostra alegria de joventut  fallera que crida al mon que 
som valencians. Per a Patricia Munuera, FM de la ciutat, les falles són més que 
una festa, «són el sentiment, l'orgull, la pólvora, les flames i la passió que sent una 
persona en pertànyer a aquest col•lectiu faller que no para durant tot l'any i que 
espera ja l'arribada del 2017 amb les mateixes ganes de sempre».

Falles
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Guanya entrades per al cinema i el teatre a l'Auditori Germanies 
compartint les fotos de la campanya de foment del comerç local
Si vols guanyar entrades per a les activitats programades a l'Auditori Germanies en els pròxims mesos, ara ho tens molt fàcil.
Comparteix alguna de les imatges que trobaràs al Facebook de Comercio Mercados Afic Manises, i que formen part de la Campan-
ya "Sóc fan del comerç local de Manises". També pots fer-te un selfie amb les imatges de fons. Si apareixen al teu mur, etiquetades 
correctament, podràs guanyar molts premis. D'aquesta forma tan senzilla entraràs en el sorteig setmanal de dos entrades per al 
cinema i dos entrades per al teatre a la nostra ciutat.
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Falla Trinquet (monumento infantil)
Falla Manises (monumento grande)
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Abonada la primera fase de les ajudes de la Xarxa de Llibres
L'Ajuntament de Manises ha abonat la quantia corresponent al primer termini de les ajudes de la Xarxa Llibres a tots 
els escolars que ho van sol·licitar durant el passat mes de desembre. Es van rebre 2.217 sol·licituds, l'import de les 
quals ha suposat per a l'Ajuntament un total de 69.123,30 €.
A més, 304 persones van rebre a setembre l'ajuda de xec escolar gestionada des de la Regidoria de Serveis Socials amb 
la qual a la immensa majoria se li va cobrir el 100 % de l'import de l'ajuda sol·licitada. Xifres que representen un gran 
esforç econòmic per part de l'equip de Govern.
El pagament del segon termini d'aquestes ajudes, segons ha avançat la Regidoria d'Educació es realitzarà al mes d'abril 
i després es portarà a terme el banc de llibres en tots els centres d'educació primària i secundària de Manises per al 
pròxim curs 2016-2017.

Conveni amb el col·lectiu Lambda
L'Ajuntament de Manises, a través de la seua Regidoria de Diversitat Sexual, signarà en breu un conveni amb el col·lectiu Lambda 
per a crear l'Oficina d'Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere i la realització de diferents activitats de formació i sensibilització 
sobre la realitat LGTB, Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals, especialment en la població juvenil.
CONVENI: L'oficina d'atenció serà virtual i presencial, atesa en un primer moment des de la Regidoria de Diversitat Sexual i els ca-
sos seran derivats a Lambda, qui col·laborarà mitjançant atenció personal, telefònica o per correu electrònic. L'atenció personal es 
realitzarà preferentment en la seua seu o, en alguns casos, en instal·lacions municipals.
ACTIVITATS: Les activitats programades per a enguany són xarrades taller per a alumnat de secundària, una exposició i una mos-
tra de curtmetratges. L'exposició mostrarà diferent cartelleria amb fullets i textos sobre l'orgull LGTB sota el nom “La Força dels 
Somnis”  i està prevista per a la primera quinzena de juny en la Casa de Cultura i Joventut de Manises. D'altra banda, la mostra de 
curtmetratges “Mostra la ploma als pobles" es durà a terme en la segona quinzena de juny en el Departament de Joventut CEMAJ.
DOTACIÓ DE MATERIAL LGTB A BIBLIOTEQUES: Les tres biblioteques municipals (en col·laboració amb el Departament de Cultura) 

incorporaran llibres de temàtica LGTB i s'ha plantejat una campanya general des de la Diputació de València per a donar a conéixer la proposta de Biblioteca de Colors, un projecte que 
ens donarà la possibilitat d'accedir a partir del mes d'abril, a aqueixos fons des de les biblioteques i agències de lectura municipals.

Manises celebra el Dia Internacional de la Dona 
L’Ajuntament de Manises, a través de la seua Regidoria d’Igualtat, va celebrar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb una sèrie d’activitats de caràc-
ter lúdic i reivindicatiu al llarg de tota la setmana.
Juntament amb la Regidoria d’Esports, el diumenge 13 de març les dones es van unir en la cursa Manises en Marxa en benefici de la recerca contra el càncer 
de mama. La donació, de tan sols 1 euro, va anar a parar a la lluita contra el càncer de mama. L’eixida d’aquesta carrera va ser en el Pavelló Municipal Luis 
Vilar, amb recorregut fins a la ciutat de l’Esport (2,5km). Més tard, també va haver-hi una master class de Zumba i una exhibició de la Unió femenina Manises 
i del club de Gimnàstica Rítmica Manises. 
En la part cultural, el divendres dia 11, un altre punt de referència va ser l’Auditori Germanies on el grup 
de teatre Les Terretes va representar la comèdia Trastornats, que discorre en la consulta d’un metge que 
tracta d’ajudar cinc persones amb problemes diferents i amb manies  cadascuna més estranya. 
Les activitats d’aquesta setmana també van passar per un taller sobre  Ús i abús de la dona en els mitjans 
de comunicació, organitzat per Infodona i impartit per Laura Martínez en el departament de Joventut; el 
monòleg de Carol Tomás titulat Més animal que un carro tombat; l’exposició de fotografia Érase una vez 
pero ya no, que exposa les obres de Patricia Sornosa i Pilar Taberner, situada en la Casa de Cultura i Joven-
tut fins el 21 de març; i també es va unir a aquesta programació l’Associació ANPEC que va realitzar una 
jornada de portes obertes vespertina, amb xarrades i debats, exposició i venda de bijuteria en ceràmica i 
porcellana, juntament amb demostracions.

Els ciutadans de Manises pregunten
Les prioritats i necessitats dels veïns i veïnes de Manises van centrar les assemblees ciutada-
nes que va realitzar el govern municipal en tres sessions durant el passat mes de novembre. 
Aquesta iniciativa està previst que es torne a realitzar de forma periòdica, previsiblement en 
el mes d'abril o maig en estar dins del procés de participació i transparència “Ven, informa't i 
participa” que realitza l'equip de govern.
Les jornades van tenir lloc en el centre cultural de Simetes, en l'Auditori Germanies i en el Ba-
rri del Carme. Molt variades van ser les preguntes que els manisers van transmetre als repre-
sentants polítics de les quals gran part s'han inclòs en les diferents partides dels pressuposts 
per a aquest 2016.
 · Els problemes amb els excrements dels gossos no arreplegats pels seus amos
 · Les antenes de telefonia mòbil
 · La remodelació de la plaça Espanya
 · L'ús de la bicicleta en el municipi i assumptes relacionats amb el carril bici
 · El programa de gratuïtat dels llibres de text dins de la “xarxa llibres”
 · La situació del parc social d'habitatges o el menjador social
 · Què es pensa fer amb les parades del mercat que estan tancades

Com s’organitzen els pressupostos municipals de 2016?
Tota la informació sobre la distribució del pressupost de Manises per a 2016 es troba en la web 
de l’Ajuntament www.radiomanises.es, en la secció corresponent a l’Oficina Pressupostària. El 
total ascendeix a 24.081.140 euros distribuïts per diferents partides d’entre les quals s’ha priorit-
zat l’atenció a les situacions d’emergència social. Destaquen 4 eixos fonamentals: 80.000 euros 
d’emergència social; 100.000 en la partida d’habitatge; augmenta al doble de l’any anterior, fins 
a 66.000 euros per a la partida d’ocupació; a més, 125.000 euros estaran destinats a educació, 
concretament per a l’ajuda de llibres de text. També es contempla partides per a realitzar una 
auditoria econòmica, per a mantenir el servei d’autobús durant tot l’any millorant la mobilitat o la 
creació d’una cuina social. A més, en aquests pressupostos s’ha cercat la racionalització de la des-
pesa i la gestió dels recursos, l’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics i la creació de 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana en la planta baixa del consistori per a millorar l’atenció presencial.
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Manises acollirà del 8 a 22 d´abril
 l´exposició 

EX·IL - EXILIATS IL·LUSTRATS

La Regidoria d'Arxiu i Memòria His-
tòrica ha programat una mostra 
amb l'objectiu de la reivindicació 
de la memòria de l'exili que estarà 
oberta al públic del 8 al 22 d'abril 
en la sala d'exposicions de la Casa 
de Cultura de Manises. Aquesta ex-
posició parteix de 36 il·lustradors 
valencians, alguns joves i uns altres, 
ja veterans, provinents de camps tan 
diferents com la premsa o el còmic.  
Entre els il·lustradors que han rea-
litzat els retrats de cos sencer des-
taquen alguns de reconegut prestigi 
amb diversos premis nacionals de 
disseny i il·lustració així com guar-
dons internacionals: Ortifus, Paco 
Roca, Paula Bonet o Ajubel. Entre les 
cares retratades es troben personat-
ges tan destacats com Juan Negrín, 
Manuel Azaña, José Giral, Max Aub, 
Neus Català, Clara Campoamor, Anto-
nio Machado, Dolores Ibarruri, Anto-
nio Cordó o Luis Buñuel. 

XXVIII Campanya «Anem al Teatre» a Manises
Les obres de teatre tornen a omplir l'Auditori Germanies en sessions matinals i de vesprada dins de 
l'edició d'una nova etapa de la Campanya «Anem al Teatre» ón participen 24 municipis de la nostra 
Comunitat.
Les representacions teatrals estan 
dirigides a l'alumnat d'Educació In-
fantil i Primària dels centres escolars 
de Manises .Preu per espectador: 2 €
11 d'abril: “Les cartes del Quixot” 
Cía. Tramant Teatre
14 d'abril: “Amb puces” Cía. Aérea
19 d'abril: “Les aventures del regne 
de Camembert” Cía.Dinamo
26 i 27 d'abril: “Sentits a les butxa-
ques” Cía. Esnenoart

XXVII  Premis Mini – Solstici
A l'apartat cultural cal destacar altres moments importants de l'agenda de cara als mesos de d'abril 
i juny. D'una banda, l'Ajuntament de Manises, des de la Regidoria de Cultura amb la col·laboració 
de les biblioteques públiques municipals de Manises ha convocat l'edició número XXVII dels Pre-
mis Mini-Solstici, destinat als centres escolars de primària de la ciutat. Aquest certamen té com 
a objectiu fomentar la literatura en valencià entre la població escolar. El termini d'inscripcions es 
tancarà el 20 d'abril d'aquest 2016 i el lliurament dels premis serà el 2 de juny. Cal recordar que hi 
ha tres modalitats: Narrativa, Poesia i Còmic, distribuïdes en la categoria individual i col·lectiva, i un 
Premi Especial de Narrativa “Enric Valor” a la millor obra escrita per un alumne o per una alumna 
de sisè curs.
D'altra banda, serà el 29 de juny quan tindrà lloc el lliurament del Premis Solstici de Literatura Jove 
en Valencià.

Assemblea general de l’Associació Espan-
yola de Ciutats de la Ceràmica a Manises

El passat 19 de febrer, Manises va albergar en la Casa de Cultura la celebració de 
l’Assemblea General de l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica (AeCC), en-
titat que reuneix a 30 ajuntaments i 2 associacions amb vincles importants en el 
món de la ceràmica.
Des del mes d’octubre de 2015 Manises ostenta la presidència de l’Associació que 
s’alternarà altres dos anys amb la localitat de Talavera de la Reina (Toledo).
Els representants de les diverses localitats van aprofitar la jornada per a visitar al-
guns dels llocs representatius de Manises en el seu vessant ceràmic com el Museu 
de Ceràmica de Manises i l’Escola Superior d’Art i Ceràmica que enguany celebra el 
seu centenari.

Lliurament dels PREMIS MANISES INNOVA el 14 d'abril
Tornen els PREMIS MANISES INNOVA el dijous 14 d'abril. És el dia triat per a la celebració de l'acte de 
lliurament de l'edició de 2015, dins d'una setmana amb activitats centrades en la innovació. L'objectiu 
d'aquests premis, que es lliuraran en l'Auditori Germanies a les 19 hores, és fomentar i reconéixer els valors 
basats en la iniciativa, innovació tecnològica, creativitat i desenvolupament empresarial a la nostra ciutat. 
El termini de presentació de les candidatures per a la 6a edició dels Premis Manises Inno-
va es va tancar a la fi de febrer després de l'ampliació del termini de presentació de candidatures.  
Aquesta edició conté tres categories: Manises Innova d'Or amb 1.000 € de premi, Manises Innova de Plata 
amb 750 €, el Manises Innova de Bronze amb 500 €; però també es concedirà en el terreny de la innovació 
el Guardó Manises INNOVA ENTITATS, amb una dotació econòmica de 300 €. 

La XXV Campanya d'animació lectora de Manises ha intro-
duït este any la maleta viatgera

Una de les activitats que no falten en el calendari cultural de Manises és la dirigida a fomentar la lectura entre 
l'alumnat d'Educació Infantil, i primer i segon curs  de Primària dels centres educatius de la ciutat.
L'Ajuntament de Manises, a través de la Regidoria de Cultura i amb la col·laboració de les Biblioteques Públiques 
Municipals van programar una sèrie d'iniciatives davall el lema “Contes de tots els colors. Contes del món per a 
infants”, i més de 800 xiquets i xiquetes han participat en esta iniciativa que va acabar l'11 de març.
Durant les jornades de la campanya d'animació lectora hi ha hagut sessions matinals i  també de vesprada amb 
el conta contes Llorenç Jiménez a la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor i les agències de lectura Sant Fran-
cesc i el Carme-Socusa de Manises.

La novetat d'enguany ha estat la maleta viatgera, ja que al finalitzar la campanya tots el llibres que s'han tre-
ballat s'han ficat en una maleta, la qual esta durant estes setmanes posteriors en tots els centres escolars de 
Manises de manera itinerant, per a ser utilitzada pels estudiants i els professors.
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Ens presentàrem a les últi-
mes eleccions amb una funda-
da esperança que els manisers, 
com així va ser, ens donaren la 
confiança suficient per acon-
seguir l'Alcaldia. Esperàvem 
que fóra així perquè pensem 
que feia falta una Alcaldia que, 
des del diàleg, dirigira la políti-
ca municipal cap a dos objec-
tius: pal·liar el dany que les po-
lítiques neoliberals han causat 
en la població, i aconseguir un 
espai de convivència en què 
tots els manisers i maniseres 
puguen sentir-se a gust, sense 
venjances.

És una tasca complicada. Les 
condicions no són les millors. 
No hi ha diners, i el poc que hi 
ha està compromés per al pa-
gament d'indemnitzacions de-
rivades d'una pèssima gestió 
política. L'Alcaldia no ha deixat 
de parlar des del comença-
ment amb ciutadans, entitats, 
empreses, i tots aquells que 
han d'ajudar a la consecució 
dels nostres objectius; amb el 
món fester perquè col·labore 
en la necessària política d'es-
talvi; amb altres administra-
cions perquè ajuden aportant 
fons, amb empreses essencials 
com les de neteja, perquè so-
lucionen un dels majors pro-
blemes, la neteja dels nostres 
carrers; i, especialment, amb 
els ciutadans i ciutadanes. Tot 
el món ha estat rebut i escol-
tat. Els seus problemes podran 
resoldre's o no ja que l'alcalde 
no ho pot tot, però aquesta Al-
caldia és i serà la del poble que 
l'ha triat, i a tots està oberta.

Cortina de fum
Comprovem estupefactes 

com els membres del PP de 
la Corporació municipal han 
tornat a fer-la. La seua baixesa 
moral i la seua incompetència 
manifesta els impedeixen fer 
una altra cosa que no siga di-
famar, manipular, i com diu el 
seu propi president Mariano 
Rajoy, enganyar la gent.

Els ha costat uns mesos as-
similar el seu paper d’Opo-
sició, però una vegada que 
ho han assimilat, han tornat 
a fer el que ja feien en el go-
vern. Sense objeccions a l’hora 
d’utilitzar la ciutadania per a 
les seues finalitats polítiques, 
tergiversant la realitat i re-
torçant-la per a tractar de justi-
ficar-se com a partit que treba-
lla pels interessos de Manises, 
quan la realitat és que durant 
tota la seua història els únics 
interessos que han tingut han 
sigut els propis. Demostrat ha 
quedat després dels seus anys 
de govern.

El seu últim gran èxit, engan-
yar els pensionistes de la nos-
tra ciutat amb informacions 
falses. Però aquesta és l’Oposi-
ció que tenim ara en la nostra 
ciutat. Sense arguments polí-
tics o propostes reals per a mi-
llorar la qualitat de vida de la 
nostra ciutat, l’única cosa que 
els queda és utilitzar la menti-
da. Però, què podem esperar 
d’un partit que durant 16 anys 
solament s’ha dedicat a donar 
almoina i ha dilapidat els re-
cursos públics? 

Des de les nostres regidories 
de Promoció Econòmica i Ocupa-
ció, Medi Ambient, Salut Pública, 
Mercats, OMIC, Esport i Volunta-
riat ens deixem la pell per a re-
tornar les institucions a la gent. 
Entre altres coses, s’ha accedit a 
plans i tallers d’ocupació; iniciat 
projectes com parcs canins o un 
pla d’eficiència energètica; impul-
sat els mercats municipals, plans 
pioners en control de plagues, pla 
de millora de parcs infantils, fis-
calització de la gestió esportiva; 
controlat i renegociat contractes 
injusts...

A més d’açò, hem combatut 
contra vells costums, i lluny d’in-
teressos partidistes, hem arribat 
a grans consensos en l’equip de 
govern per a aprovar el pressu-
post més social de la història de 
Manises, duplicant la inversió en 
ocupació directa i ampliant la co-
bertura en serveis com l’educació. 
Deixant arrere la Manises d’ami-
guismes, pilotades urbanístiques, 
EMARSA, loteria, obres faraòni-
ques, obscurantisme...

En aquest context, seguirem 
lluitant per una ciutat més neta, 
més sostenible, més transparent 
i participativa. Convençuts que no 
hi ha canvi sense pressió social, 
seguirem escoltant les necessi-
tats i demandes dels manisers i 
de les maniseres per a fer de la 
gestió pública, l’espai de desenvo-
lupament social, econòmic i polí-
tic propis d’una democràcia. Mai 
més una Manises sense les seues 
gents. Entre tots PODEM.

Esquerra Unida de Manises ha 
renovat la seua direcció triant els 
11 membres que ocupen diferents 
responsabilitats en el Consell Polí-
tic i nomenant com a coordinado-
ra Itzíar Barrasa Ventura.

Amb aquesta renovació s’am-
plia l’equip de treball permitint 
als regidors Pilar Gómez i Manuel 
Gutiérrez (qui segueix formant 
part de la direcció del Col•lectiu) 
centrar tots els seus esforços en 
la necessària labor que els han 
encomanat els manisers i les ma-
niseres en l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Manises mentre 
que, de forma coordinada amb  
Barrasa i el seu equip treballaran 
perquè EU-Manises continue amb 
la seua presència en els carrers i 
en els barris amb el seu treba-
ll de formació, conscienciació i 
apoderament de la ciutadania 
tan necessaris en aquests temps. 
El nou Consell Polític reuneix ex-
periència i joventut, conjuminant 
les seues experiències en movi-
ments socials, sindicals, polítics 
i veïnals en persones que no ha-
vien format part anteriorment del 
mateix i unes altres que ja porten 
anys treballant en la direcció del 
col•lectiu.

On està la transparència?
Més diners per a aquesta revis-

ta de autobombo i propaganda, 
però no deien que no hi havia di-
ners! Ser Oposició i criticar com 
es fan les coses és molt còmode, 
arribar al govern i veure que les 
coses es feien de la millor forma, 
és dur d’acceptar. Al desembre, el 
quatripartit va aprovar un pres-
supost continuista dels nostres, i 
per açò els vam donar un marge 
de confiança, esperant veure la 
gestió i oferint suport, col•labo-
ració i ganes de treballar, en con-
junt, pel bé comú i el progrés de 
Manises i els manisers i les ma-
niseres.

Davant aquest oferiment, hem 
rebut el menyspreu, la calúmnia 
i la ignorància. Les coses són com 
són,  no com volen que siguen. 
Volen comprovar-ho?, escolten 
les seues propostes de baixades 
d’impostos, subvencions, etc. en 
el ple de novembre 2013 i 2014 i 
miren com actuen hui en dia. 

Aquest espai ha sigut oferit al 
grup municipal de Ciudadanos. Al 
no obtenir resposta en el termini 
establit, el seu espai ha quedat 
en blanc. 

UNA NOVA FORMA DE GOVERNAR A MANISES

#MANISESEN150PARAULES
Després de 16 anys reclamant el dret d'aparéixer en les publicacions municipals i la llibertat d'expressió defensada en la Constitució Espanyola, per fi 

l'equip de Govern actual li ofereix la possibilitat també als partits de l'Oposició de publicar un article en aquest butlletí d'informació municipal.

Fam Trip
La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Manises va realitzar fa unes setmanes una iniciativa per als professionals del sector amb una 
estratègia de màrqueting coneguda com Fam Trip o viatge de familiarització. L’objectiu d’aquest projecte, en què van participar més d’una 
trentena de persones, és donar a conéixer el patrimoni turístic i cultural que la localitat ofereix als seus visitants i veïnat.

El grup va visitar l’Oficina de Turisme de Manises, situada en l’edifici El Arte, el Museu de la Fotografia de Manises Carlos Sanchis García,  
MUMAF, el nucli antic de la població, el Museu de Ceràmica de Manises, el taller de La Ceràmica Valenciana, les instal•lacions de l’Associa-
ció Valenciana de Ceràmica AVEC- Gremi i, finalment, el taller de ceràmica Arturo Mora, La ceràmica de reflex daurat.

Èxits esportius d’atletes locales
En les últimes setmanes moltes han sigut les bones notícies esportives que hem 
pogut contar a la nostra ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació tradicio-
nals i les xarxes socials.
D’una banda, l’equip femení de Duatló de l’Escola Tragaleguas, format per 8 perso-
nes, va quedar en quarta posició en el Campionat d’Espanya Duatló Equips, mentre 
que els representants de l’equip masculí van acabar en una digna desena posició. 
És destacable que el Tragaleguas va ser l’únic representant valencià present en 
aquest campionat.
També tornem a donar-li l’enhorabona a la nadadora del club de Natació Fènix Ma-
nises, Maria Soto, qui va aconseguir 4 medalles en el Campionat Autonòmic Júnior 
i Absolut, així com en la categoria d’Aigües Obertes Junior on Vicente Chaparro va 
aconseguir el tercer lloc i Noemí Simarro va quedar subcampiona en la categoria 
sènior . Altres 9 medalles es van guanyar en el VI Campionat Autonòmic aleví “III 
Trofeu Juan Koninckx” que es va celebrar fa unes setmanes a la localitat veïna de 
Torrent.
Altre èxit destacat ha sigut el del karateca del Club Karate Manises, Javier Oña 
Tudela, en el Campionat Provincial de València, en alçar-se amb l’or en la categoria 
Kumite juvenil i amb la plata en la categoria Kata juvenil.
Recordem als diferents clubs esportius de Manises que poden comunicar els èxits 
aconseguits pels seus atletes més destacats així com les activitats més destacades, 
directament a la Regidoria d’Esports, per fomentar la visualització de la gran qua-
litat del nostres esportistes locals.

@aytomanisesAjuntament-de-Manises
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Premis de la VII Biennal de Fotografia
Fins el 4 de març han estat exposades les obres premiades i seleccionades de la 
VII Biennal de Fotografia de Manises en el Museu de la Fotografia de Manises, 
el MUMAF. Gràcies a tota la gent que va participar i enhorabona a les persones 
guanyadores.

Ràdio Manises estrena nova imatge corporativa
Ràdio Manises 105.7FM ha canviat la seua imatge corporativa per un disseny més modern i 
que reuneix els conceptes que han d'estar presents en un mitjà de comunicació. El dis-
seny se centra en sis cercles de diferents colors que formen aquesta nova identitat: el mo-
rat representant la pluralitat, la professionalitat és el blau, l'experiència és el color verd, el 

rosa fúcsia fa referència a l'actualitat, el taron-
ja a la música i el cercle groc a l'entreteniment. 
Aquests conceptes es reflecteixen també en la 
gran diversitat de continguts presents en la grae-
lla de programes, l'especial atenció a l'actualitat 
local, el foment de la cultura valenciana i la di-
fusió de la música produïda al nostre territori. 
A partir d'ara, els ciutadans ja poden veure aquest 
nou logotip en el mobiliari urbà (coneguts com 
opis), photocalls, micròfons i la unitat mòbil de 
l'emissora; i pròximament en la façana de la Casa de 
Cultura i Joventut on està situada la Ràdio Municipal 
de Manises.

NOM DEL SERVEI TELÈFON
AFIC - COMERÇ 96 154 82 98
AUDITORI GERMANIES 96 154 26 94
AJUNTAMENT DE MANISES (INFORMACIÓ 
I REGISTRE)

96 154 51 16

BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL CARME-SOCU-
SA"

96 152 33 85

BIBLIOTECA MUNICIPAL "SANT FRANCESC" 96 153 60 63
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ENRIC 
VALOR

96 153 43 10

CASA DE LA CULTURA I JOVENTUT 96 153 43 10
CEMAJ (CENTRE MUNICIPAL D'ANIMACIÓ 
JUVENIL)

96 152 52 65

CENTRE CULTURAL EL CARME 96 152 33 85
CENTRE DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPA-
MENT MUNICIPAL

96 152 46 32 / 96 
152 49 76

CENTRE DE VOLUNTARIAT 96 152 52 65
CENTRE SOCIAL SANT JERONI 96 154 18 31
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 96 152 23 38 / 96 

152 21 40
DEPARTAMENT DE LA DONA 96 152 32 00
DEPARTAMENT DE MERCATS 96 152 56 09
ECOPARC 96 153 00 17
HISENDA 96 154 28 11
INFODONA 96 129 81 26
MERCAT MUNICIPAL ELS PINS 96 152 30 46
MUSEU DE CERÀMICA 96 152 10 44
OMIC-CONSUM 96 152 08 56
OMIR 96 152 60 99
PAVELLÓ D'ESPORTS 96 153 08 63
POLICIA LOCAL 96 152 62 90
POLIESPORTIU MUNICIPAL 61 073 95 13
PROTECCIÓ CIVIL 96 184 91 05
PUNT DE TROBADA FAMILIAR 96 184 71 16
RÀDIO MUNICIPAL DE MANISES 105.7FM 96 153 16 34
RECOLLIDA DE MOBLES 96 153 41 53
SALUT 96 152 54 65
SERVEIS SOCIALS 96 152 19 98 / 96 

152 54 48
EDIFICI EL ARTE 96 152 56 09
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Aquesta informació ha sigut obtinguda per les Farmàcies de Manises. L'Ajuntament de Manises no es fa 
responsable de les possibles modificacions o rectificacions creades per part de les mateixes. 

1 MANUEL CALATRAVA GUNA
2 MARIA C. CHULIÁ GRACÍA
3 RIVERA SEBASTIÁN, C.B.
4 Mª JOSÉ SANZ ROIG, C.B.
5 JERÓNIMO SURIA VILAR
6 MARGARITA MATEO CASTRO
7 VALENTIN RAUSELL
8 ALFREDO JOSÉ JUAN RUIZ
9 ROIFARM, C.B.
10 FARMACIA ROSAS
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24 Mª JOSÉ SANZ ROIG, C.B.
25 JERÓNIMO SURIA VILAR
26 MARGARITA MATEO CASTRO
27 VALENTIN RAUSELL
28 ALFREDO JOSÉ JUAN RUIZ
29 ROIFARM, C.B.
30 FARMACIA ROSAS
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Activitats Esportives
Moltes són les activitats esportives i 
els tallers en marxa durant tot l’any 
a Manises. D’una banda la Regidoria 
d’Esports recorda que fins el 30 de 
juny pots participar en propostes tan 
diferents com la dansa del ventre, 
l’aeròbic o el tennis. Si eres major de 
16 anys, pots veure si en queden pla-
ces lliures. Les inscripcions s’han de 
fer al Trinquet Municipal i a la Casa 
de Cultura (per a ioga, gimnàstica 
de manteniment, dansa del ventre i 
aeròbic), pilates a la Casa de Cultura, 
i tennis al Poliesportiu Municipal. Els 
preus es poden consultar a la web de 
l’Ajuntament de Manises (www.mani-
ses.es). 

D’altra banda, volem informar-vos que 
hi ha places lliures en alguns tallers de 
temps lliure de la Regidoria de Cultura 
com per exemple en costura, pintura 
per adults, taller d’arts plàstiques, i els 
de rock, bateria, guitarra i baix.
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Setmana de les lletres
 
Amb motiu de la celebració de la Festa del 
Llibre, la Regidoria de Cultura, mitjançant 
el Servei de Biblioteques Públiques Munici-
pals, ha preparat la Setmana de les Lletres, 
del 20 al 24 d’abril. Entre les activitats més 
destacades en la B.P.M. “Enric Valor» es 
troben la lectura infantil del dimecres dia 
20 i la lectura pública des de les 18 hores. 
Durant la primera part de la vesprada es lle-
girà en castellà Don Quijote de la Mancha 
de Miguel de Cervantes, i la segona part es 
llegirà “El camí de les bardisses” de Rafael 
Escobar, qui estarà present i amb el qual es 
podrà conversar i fer tertúlia. L’oferta cul-
tural s’amplia a l’Auditori Germanies amb 
l’obra de teatre «Buena Gente» amb Verò-
nica Forqué, el divendres dia 22.
Ja el diumenge dia 24 d’abril es farà la Fes-
ta del Llibre al Carrer. En el tram del carrer 
Major a l’altura de la Casa de Cultura, es 
traurà la Biblioteca al carrer i també munta-
ran diverses llibreries del municipi. A més, 
hi hauran actuacions musicals, contacontes 
i teatre de carrer.

1 MARIA C. CHULIÁ GRACÍA
2 RIVERA SEBASTIÁN, C.B.
3 Mª JOSÉ SANZ ROIG, C.B.
4 JERÓNIMO SURIA VILAR
5 MARGARITA MATEO CASTRO
6 VALENTIN RAUSELL
7 ALFREDO JOSÉ JUAN RUIZ
8 ROIFARM, C.B.
9 FARMACIA ROSAS
10 MANUEL CALATRAVA GUNA
11 MARIA C. CHULIÁ GRACÍA
12 RIVERA SEBASTIÁN, C.B.
13 Mª JOSÉ SANZ ROIG, C.B.
14 JERÓNIMO SURIA VILAR
15 MARGARITA MATEO CASTRO
16 VALENTIN RAUSELL
17 ALFREDO JOSÉ JUAN RUIZ
18 ROIFARM, C.B.
19 FARMACIA ROSAS
20 MANUEL CALATRAVA GUNA
21 MARIA C. CHULIÁ GRACÍA
22 RIVERA SEBASTIÁN, C.B.
23 Mª JOSÉ SANZ ROIG, C.B.
24 JERÓNIMO SURIA VILAR
25 MARGARITA MATEO CASTRO
26 VALENTIN RAUSELL
27 ALFREDO JOSÉ JUAN RUIZ
28 ROIFARM, C.B.
29 FARMACIA ROSAS
30 MANUEL CALATRAVA GUNAJu

ny

Viu a Manises la Setmana 
Santa 2016

7



El cost actual d’aquesta publicació informativa és de 0,17€. Informem de manera sostenible
El cost de diverses de les publicacions de l’anterior equip de govern van superar l’1,41    €/u, o quasi 12 vegades més. 

Prevenció contra el mosquit tigre
La Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Manises ha iniciat una sèrie d’actuacions preventives contra el mosquit tigre 
Aedes albopictus, entre les quals es troba una nova tècnica que té com element principal la utilització d’una pintura microen-
capsulada, de patent valenciana, i que no solament disminueix la població total de mosquits sinó que facilita la seua detecció en 
propietats particulars i impedeix la seua expansió. D’aquesta forma, Manises es converteix en pionera en ser el primer municipi 
europeu on es tractarà la totalitat dels seus embornals mitjançant aquest tractament d’alta persistència.
Després de l’assitència el passat 17 de febrer a la jornada sobre “Mosquit tigre i salut. Gestió eficaç de la prevenció i els recursos 
municipals” organitzada per la Direcció General de Salut Pública i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, es coordinarà 
el treball local junt amb el d’altres municipis veïns per aconseguir una major eficàcia.. 
Per què ens preocupa la seua presència?
Pot ser un potencial transmissor de més de 22 malalties infeccioses, algunes víriques com el dengue o el chikungunya. Si bé 
aquesta possibilitat és molt baixa, es considera per precaució. A més és una espècie que produeix múltiples picades molt moles-
tes per la coentor que produeixen.
Durant quins mesos té més activitat el mosquit?
El període de major activitat es dóna entre maig i novembre, tots dos inclosos. Però com depèn del clima, és variable, ja que en 
èpoques de baixes temperatures queden ous hivernant a l’espera de condicions idònies per a eclosionar.
Puc fer alguna cosa per a evitar la seua presència?
A títol individual s’ha d’evitar, controlar i/o buidar les acumulacions d’aigua. 

Carnet de manipulador de plaguicides - Nivell bàsic
Estàs interessat/interessada d'obtindre el carnet de manipulador de plaguicides?

Si així ho desitges, pots inscriure't a la Regidoria d'Agricultura situada a l'AV. Tranvies n15 (Edifici «El Arte») per poder formar part del Curs 
que es realitzarà en el mes d'abril i que te servirà per a obtindre el Carnet de manipulació de productes fito-sanitaris, nivell bàsic.
L'Ajuntament subvencionarà al 50% el cost del curs perquè siga assequible a totes les butxaques que vulguen participar en esta iniciativa, 
i està previst que es realitzen altres cursos al llarg de l'any amb nivells més alts per tal d'aconseguir, de forma progressiva, la professiona-
lització del camp a Manises.

Programes d’ocupació
A la fi de febrer va acabar el Pla d’Ocupació Conjunta de les Administracions Públiques Valencianes (PECA) amb el qual 
l’Ajuntament de Manises va poder contractar un total de 25 treballadors, tots ells veïns de la ciutat. S’espera que en els 
pròxims mesos es puga engegar un altre pla com aquest i iniciatives similars pròpies del govern municipal perquè un 
major nombre de persones deixen d’estar parades i passen a formar part del mercat laboral. 
Els que sí continuen són les 29 persones del taller d’ocupació denominat RESSÒ Manises, amb el qual l’Agència de Des-
envolupament Local (ADL) i de la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, realitzen treballs encaminats a millorar 
l’entorn basant-se en el respecte pel medi ambient, la gestió d’aigua i l’eficiència energètica. Els tres tallers se centren 
en les especialitats d’obra, jardineria i electricitat i els seus membres estan veient completada la seua formació teòrica 
amb una especialització laboral, ja que en finalitzar rebran una certificació de professionalitat oficial. Les actuacions 
dels participants tenen lloc en les zones industrials de Manises, edificis municipals, jardins i zones verdes degradades. 
Des del dia 1 d’octubre estan marxa i la seua durada és de 9 mesos.

PARTICIPACIÓ
Voleu aparéixer en la versió online d´aquesta publica-
ció? Per a salvar les limitacions de l'edició impresa ofe-
rim a les associacions de Manises la possibilitat d'am-
pliar els continguts que estimen d'interés en la versió 
en línia d'aquesta revista.

Si voleu, podeu possar-vos en contacte amb nosaltres a 
través de l'adreça de correu electrònic bim@manises.
es. O també podeu escriure'ns en cas de voler subscriu-
re-vos de forma gratuïta a aquesta publicació.

Moltes gràcies i salutacions.

TRADUIR La Revista
Per a accedir al nostre butlletí de forma electrònica, en valencià o en cas-
tellà, necessites un ordinador, una tableta, o un telèfon amb càmera i con-

nexió a Internet. El pas previ necessari és tenir 
descarregat qualsevol de les aplicacions gra-
tuïtes de lectura de codis QR que trobaràs en 
el lloc de descàrrega d'aplicacions del teu dis-
positiu. Fent-li una foto a aquest codi o simple-
ment recolzant-se sobre el codi amb l'aplicació 
oberta perquè aquesta puga escanejar-ho, es-
tarà llest i l'aplicació et portarà directament a 
la informació. És més fàcil del que sembla!

BUTACA DEL GERMANIES 
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Tradició i gastronomia unides en la V Exposició i degus-
tació de productes artesanals de Pasqua 
Els productes típics de Pasqua com són les mones, els panous (panquemaos) o les coques de panses i nous 
tornen a tenir el protagonisme que es mereixen en la V Exposició i Degustació de Productes Artesanals de 
Pasqua, que tindrà lloc en el claustre de la Casa de Cultura i Joventut del 21 al 31 de març.
En la mateixa ubicació hi haurà també dos tallers de mones de pasqua. El primer, el dimarts dia 22 de març, 
de 18 a 20 hores amb el forn i pastisseria “L'Eixample”, i l'endemà, 23 de març i amb el mateix horari, el 
segon, gràcies al forn i pastisseria “Sánchez”.
Els visitants, escolars i clients que s'acosten durant aquests dies a la Casa de Cultura i Joventut podran 
degustar i comprar, els productes de Pasqua més tradicionals.

!

* Para más información visita la web www.manises.es


