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Vinalesa exigix al 
Govern d’Espanya 38
milions d’euros per al
transport metropolità

El poble rebrà 240.000
euros a través del

programa SOM de la
Diputació de València

El Centre Cultural la Nau
acull la presentació de la
III edició del programa

“Rec a Manta”

SETMANA DEL LLIBRE
ACTIVITATS PER A ESCOLARS PER A COMMEMORAR LA



MUNICIPAL
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Representants municipals de l'à-
rea metropolitana de València, en-
tre ells Víctor Martínez i Diego Pe-
rona, regidors de l’Ajuntament de
Vinalesa, viatjaren a Madrid el pas-
sat 18 d’abril per a exigir al Go-
vern d’Espanya 38 milions d'euros
per al transport públic del nostre
territori. La Generalitat i els ajun-
taments denunciaren davant la seu
del Ministeri d'Hisenda la margi-
nació del transport metropolità en
els Pressupostos Generals de l'Es-
tat del 2018, tot i que València és la
tercera àrea més poblada d'Es-
panya, per darrere de Madrid i
Barcelona, que rebran respectiva-
ment 126 i 109 milions d’euros.

La comitiva no ha estat rebuda
per Cristóbal Montoro, Ministre
d’Hisenda, però sí que s’han pro-
duït reunions amb parlamentaris
del PSOE, Unidos Podemos i Com-
promís. S’ha enregistrat una De-
claració Institucional i s’està pre-
parant una esmena als
Pressupostos Generals perquè es
contemplen inversions en l’àrea
metropolitana.

Esta qüestió s’afegix a l’infrafi-
nançament del territori valencià,
que està a la cua de les comunitats
autònomes. Mentre la inversió mit-
jana se situa en 217 euros per ha-
bitant, els valencians i les valen-
cianes només rebem 150 euros.

Pagament de
tributs locals
en període
voluntari

Representants municipals dels pobles de València a la porta dels Lleons del Congrés dels Diputats.

L'Ajuntament de Vinalesa co-
munica que els rebuts de
l'Impost de Vehicles de Trac-
ció Mecànica (I.V.T.M.),
guals, recollida de fem, ins-
pecció industrial i motors es
poden abonar en període de
pagament voluntari des de
l'1 de març fins al 30 d'abril,
per a aquelles persones con-
tribuents que no els tinguen
domiciliats. En estos casos,
cal sol·licitar els rebuts en les
oficines municipals i efectuar
el seu ingrés en qualsevol
entitat bancària. 

Si esta gestió es realitza
fora del termini establert, pot
significar un augment en les
càrregues econòmiques en
concepte de pagament d’in-
teressos per la demora, per
la qual cosa es recomana al
veïnat revisar l’estat dels tri-
buts municipals i, més en-
cara, domiciliar el pagament
per a una major comoditat i
evitar així que es produïs-
quen recàrrecs indesitjats.

Vinalesa exigix 38 milions
per al transport metropolità

A l’últim plenari ordinari de l’A-
juntament de Vinalesa, celebrat
el passat 27 de març, es va do-
nar compte de la liquidació del
pressupost de l’any 2017. L'in-
forme de l'interventor munici-
pal reflectix que es complix amb
l’objectiu d’estabilitat pressu-
postària, la regla de la despesa
i el límit de deute, presentant un
estat de la tresoreria solvent i
totalment sanejat.

Pel que fa a l’Ajuntament de
Vinalesa, les dades reflectixen
que el municipi disposa d’uns
fons líquids de 572.629,83 eu-
ros. El romanent  de tresoreria
resultant de la liquidació pres-
supostària és de 622.096,95 eu-
ros, comptant, entre altres con-
ceptes, que hi ha 927.791,07
euros pendents de cobrament i
altres 449.496,32 euros pen-
dents de pagament.

Pel que fa al Patronat de Ser-
veis Integrals de Vinalesa (PA-
SIV), les dades són igualment
positives. Es disposa de
14.123,12 euros de fons líquids,
i el resultat del romanent és de
52.032,96 euros a favor.

L’equip de govern valora els
resultats com un èxit de la gestió
municipal desenvolupada i de
la tasca del departament de se-
cretaria del municipi.

Es presenta la liquidació del pressupost del 2017
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INVERSIONS

Vinalesa disposarà de més recur-
sos econòmics per a la materialit-
zació de projectes municipals
gràcies al pla biennal de Serveis
i Obres Municipals (SOM) de la
Diputació de València per als
exercicis 2018 i 2019. Al nostre
poble li pertoquen 241.246,25 eu-
ros del programa, que l’equip de
govern distribuirà en l’execució
de 5 projectes.

La iniciativa amb major dotació
econòmica serà la primera fase
de la remodelació del pati del
Centre Cívic. Amb 100.693,57 eu-
ros, s’actuarà a la part de darrere
de l’Ajuntament, amb l’anivella-
ment de la superfície i el recobri-

ment del sòl amb una capa de for-
migó imprés. També es reformarà
el jardí dels Trénor, al qual es po-
drà accedir per a passejar i on
s’instal·larà una nova pèrgola en
el centre. El projecte, a més, con-
templa la realització d’un estudi
topogràfic de tota l’extensió del
pati, per la presència de desni-
vells pronunciats.

Un altre projecte que es des-
envoluparà amb el pla SOM és la
creació d’unes noves dependèn-
cies per a la Policia Local, per a la
qual cosa es destinaran 52.072,07
euros. S’ubicaran on actualment
es troba el Jutjat de Pau, mentre
que este departament es traslla-
darà dins l’Ajuntament. Amb esta
mesura es pretén millorar el ser-
vei policial i l’atenció ciutadana,
així com dignificar l’espai que uti-
litzen les persones membres del
cos. La reforma consistirà a crear
un despatx, una àrea d’atenció al
públic, vestidors i una sala per a
celebrar reunions.

La tercera actuació prevista se
centra en la millora de l’eficiència

energètica de l’enllumenat pú-
blic. Amb una dotació de
45.797,46 euros, es realitzaran tre-
balls en l’accés nord del poble,
concretament a l’avinguda San-
chis Guarner i els carrers Sant An-
toni Abad, Confraria Verge del
Roser i Calvari. Les actuals bom-
betes de vapor de sodi se substi-
tuiran per LED’s, que a més de ser
més respectuoses amb el medi,
afavoriran un estalvi econòmic en
la factura de la llum.

Altres 27.679,33 euros serviran
per a seguir treballant en l’elimi-
nació de barreres arquitectòni-
ques, en esta ocasió en l’avinguda
Constitució, on s’escometran tre-
balls per a rebaixar les voreres
en les interseccions i millorar l’es-
tètica de l’espai mitjançant una
urbanització agradable. Final-
ment, es destinaran 15.003,82 eu-
ros a la renovació del joc central
de la plaça del Mercat i la col·lo-
cació de cautxú al sòl per tal d’a-
favorir una major seguretat dels
xiquets i xiquetes usuàries de les
instal·lacions.

El municipi rebrà 240.000 € amb
el programa SOM de Diputació

Jardí dels Trenor, que serà remodelat.

L’Ajuntament de Vinalesa està tre-
ballant en la confecció de les no-
ves borses de treball local. D’una
banda, ja s’ha publicat la llista de
persones admeses i excloses de la
borsa de treball de personal la-
boral temporal de neteja, i ara
s’està treballant en la baremació
de les candidatures, que es do-
narà a conéixer pròximament.

Per altra banda, s’han publicat
les bases per a la constitució de
les borses de monitors esportius i
de temps lliure per a l’Escola d’Es-
tiu. Es poden consultar a l’Ajunta-
ment o a la web www.vinalesa.es,
i el termini de presentació de les
candidatures finalitzarà el pròxim
dimecres 2 de maig.

Pel que fa al foment del treball,
mitjançant el Pla d’Ocupació de
la Diputació de València, per a
persones majors de 55 anys, el
municipi compta amb els serveis
d’una auxiliar administrativa a
temps complet. Treballarà a les

oficines de l’Ajuntament per a re-
colzar la tramitació de documents
i altres tasques administratives du-
rant els pròxims 5 mesos.

Finalment, s’està desenvolu-
pant a Vinalesa un taller de suport
informàtic, tots els dijous de 11.30
a 14.30 hores en l’Espai Jove, amb
el programa “Aula Oberta” que
impulsa el Consorci Pactem Nord.
Les persones que hi participen
compten amb l’assessorament
d’un tècnic  que ajudarà a resoldre
qualsevol consulta relacionada
amb la recerca d’ocupació mit-
jançant les noves tecnologies.

OCUPACIÓS’actualitzen les
borses de treball
de monitors i de
neteja viària
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SOSTENIBILITAT

Vinalesa va acollir el passat 11
d’abril en l’Espai Cultural la Nau
la presentació de la tercera edició
del projecte “Rec a Manta”, una
iniciativa a través de la qual es
pretén conservar la memòria de
l’Horta de València i els seus ha-
bitants mitjançant la creació d’un
arxiu de vídeo. 

Durant l’acte de presentació es
varen mostrar les projeccions ob-
tingudes en les anteriors edicions.
En esta ocasió, s’ha convertit a Vi-
nalesa en el centre d’esta acció
perquè s’estenga a la resta de
municipis a partir del nostre.

Col·lectiu Artxiviu és l’entitat
darrere de “Rec a Manta”i inviten

per tercer any consecutiu a qual-
sevol persona perquè grave un ví-
deo domèstic que continga el tes-
timoni d’una persona major amb
la qual tinga alguna vinculació
afectiva que conte detalls i re-
cords de la vida en l’horta. Les
peces rebudes passaran a formar
part de l’arxiu Artxiviu, amb el
qual es vol deixar constància de
com era la vida en les zones rurals
del nostre entorn perquè es puga
transmetre a les generacions més
joves, tant presents com futures.

Si t’agradaria fer una aporta-
ció a l’arxiu, els vídeos han d’es-
tar enregistrats horitzontalment i
tindre una durada de 5 minuts.

Taller escolar
de reciclatge

Projecció de vídeos d’edicions anteriors de la convocatòria.

Aprofitant la visita de l’eco-
parc mòbil a Vinalesa, els xi-
quets i les xiquetes de pri-
mer i segon de primària del
col·legi Josep Blat Gimeno
varen participar al taller de
Canta-contenidors: jocs, dan-
ses i cançons molt divertides
per aprendre com separar
els residus més comuns de
les llars i de l’escola. Per a
cada tipus de residu es va re-
alitzar una activitat especí-
fica: vidre, paper i cartró, en-
vasos lleugers i aparells
elèctrics i electrònics.

Vinalesa acull la presentació de
la III edició de “Rec a Manta”

Sostenibilitat Vinalesa @MediambientVina

La Regidoria de Sostenibilitat i
Agricultura convoca una nova
activitat formativa d’interés per
als membres de l’Associació
dels Horts d’Oci, llauradors/es
professionals o fins i tot aficio-
nats a la jardineria o l’agricul-
tura. Es tracta d’un curs de com-
postatge pensat per aprofitar les
restes d’origen vegetal i animal
com, per exemple, les fruites i
verdures o la poda. 

Els dies 8 i 9 de maig de 18 a
21 hores es parlarà de tècniques
emprades per a obtindre el
compost, la dinàmica del pro-
cés, els seus problemes i solu-
cions, així com el volteig, afinat
i qualitat del producte final.

Este curs és debades i serà
impartit a l’Espai Jove per Josep
Roselló Oltra, tècnic de l’Esta-
ció Experimental Agrària de
Carcaixent de la Conselleria

d’Agricultura, Medi Ambient i
Canvi Climàtic.

Per a participar, cal inscriu-
re’s presencialment a l’Ajunta-
ment o enviar les dades perso-
nals (nom i cognoms, telèfon i
adreça electrònica) per e-mail
a mediambient@vinalesa.org.
Les places són limitades i l’as-
sistència a la totalitat del curs
donarà dret a l’obtenció del cor-
responent certificat.

Curs gratuït presencial sobre compostatge
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JOVENTUT

La música en directe va ser la pro-
tagonista el 13 d’abril a l’Espai
Cultural La Nau durant l’esdeve-
niment “Directe a la Nau”, una ini-
ciativa presentada per la regido-
ria de Joventut que va comptar
amb les actuacions de Smussa i
Retrotheme, dos bandes del nostre
municipi.

Smussa va nàixer l’any 2016 de
la mà de Víctor i David, dos veïns
del poble. La formació la completa
Jose, de Montcada. Els dos vinale-
sins, a més de cosins, ja fa  25 anys
que toquen junts en diferents for-
macions com El gordo y el gato o
Biskuti. Durant el concert a Vina-

lesa, Smussa va presentar la seua
proposta: lletres en valencià i un
eclecticisme derivat dels diferents
gustos i influències de cadascun
dels seus membres: pop, rock i
metall es fusionen en els temes
que el grup va interpretar durant
el concert a la Nau.

“Tocar en el teu poble és una
cosa molt especial”, comenta Víc-
tor. “Crec que pot contribuir a fer
que els joves de Vinalesa s’ani-
men i comencen les seues ban-
des, i això és molt important”, afe-
gix. També Ivan, integrant de la
jove banda Retrotheme, va disfru-
tar de l’experiència. El de la Nau

va ser el primer concert del grup,
format fa aproximadament 3 me-
sos per tres joves que no superen
els 20 anys. “Està guai començar
al lloc d’on tu eres”, expressa el
vinalesí. Rock alternatiu dels 90 i
influències de l’escena garage
madrilenya actual són la manera
en què esta banda es presenta. Els
seus membres estan actualment
finalitzant el seu primer EP. “Com-
partirem pròximament la nostra
música a Youtube i Bandcamp”, in-
forma el músic amb excitació.

La del 13 d’abril va ser, en de-
finitiva, una mostra que al nostre
poble no hi falta talent musical.

Smussa i Retrotheme en concert
a l’Espai Cultural La Nau

La jove banda Retrotheme en el seu primer concert.

El nou pla de governança turís-
tica de la Mancomunitat del Ca-
rraixet es va presentar el passat
19 d’abril al Palau de la Senyoria
del municipi d’Alfara.

L’acte va comptar amb la pre-
sència de Josep Gisbert, membre
de l’Agència Valenciana de Tu-
risme, i d’Evarist Caselles, del Pa-
tronat de Turisme de la Diputa-
ció, qui varen explicar detalls del
pla i la seua implementació.

Es tracta d’una iniciativa sub-
vencionada per la Mancomunitat,
la Diputació i la Generalitat a tra-
vés d’un conveni de tres anys de

durada a raó d’aproximadament
100.000 euros per entitat i any.
L’objectiu no és només crear nous
productes que contribuïsquen a
impulsar turísticament la nostra
zona, sinó que també es perse-
guix la vertebració social i eco-
nòmica del territori. El pla inclou
als 4 municipis de la Mancomuni-
tat, però també altres de la roda-
lia que hi han volgut formar part.

Smussa durant la seua actuació en “Directe a la Nau”.

TURISMENou pla de
governança
turística



Fa vint anys que vaig arribar a
este lloc de treball. Al principi
fou un repte. Havia d’aprendre
moltes coses i, a més, apresa. 

La introducció d’Internet,  su-

posà un canvi en la feina. Calia
ficar-se al dia, ja que entràvem a
formar part de la Xarxa de Bi-
blioteques de la Generalitat. La
tasca era considerable perquè
s’havia d’enregistrar tots el fons
de la biblioteca, dels llibres que
hi havia i dels que, any rere any,
s’han anat incrementant fins
arribar a 17.048 registres.

M’agrada veure la biblioteca
plena de gent, plena de vida.
Organitze tots els anys una set-
mana dedicada als llibres, on
programe activitats per l’alum-
nat dels dos col·legis. Tots els
mesos gaudim de contacontes
per als menuts del poble. Però
hui en dia, les activitats que més
m’agraden són les dels clubs de
lectura. Tenim un grup de dones

que es reuneix una vegada al
mes, des de fa sis anys. I, quatre
grups de xiquets i joves, que
s’han pogut crear per la insis-
tència del meu home de voler
posar a tot el poble a llegir. Se-
gons ell, per a ser millors.

També està la part social
del treball. Hi ha gent que, per
distintes qüestions, necessita ac-
cés a internet i no sap utilitzar-lo.
Venen cercant ajuda per a fer
diversos papers oficials, renovar
l’atur o demanar cita prèvia a
les distintes administracions.

És molt cert que llegir dona
vida, experiència, cultura… Sóc
afortunada en el meu treball. Ací
trobe el que més m’agrada: els
xiquets i xiquetes, els llibres, i a
més... prop de casa.
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CULTURA

El 23 d'abril de 1616 varen morir
Cervantes, Shakespeare i Garci-
laso de la Vega. La UNESCO, per a
retre un homenatge mundial al lli-
bre i els seus autors, i encoratjar a
tots, en particular a les persones
més joves, a descobrir el plaer de
la lectura, va escollir esta data per
a celebrar el Dia Internacional del
Llibre. Vinalesa tots els anys cele-
bra esta efemèride amb diferents
activitats, les quals enguany han
estat centrades al voltant dels es-
colars de la localitat entre els dies
9 i el 13 d’abril.

Per a l’alumnat d’Infantil i Pri-
mària dels dos col·legis de la po-
blació, el CEIP José Blat Gimeno i
el Santa Joaquina de Vedruna, s’ha
desenvolupat a la Biblioteca el
contacontes infantil “El xicotet
príncep”, a càrrec de la com-
panyia Rebombori Cultural. L’es-
pectacle s’ha embastat especial-
ment per a enguany, coincidint

amb el 75 aniversari de l’obra
més coneguda de l’escriptor fran-
cés  Antoine de Saint-Exupéry.
Maria Rosario Ros Pardo, biblio-
tecària de Vinalesa, ha destacat
la qualitat de totes les funcions,
“que han variat i s’han adaptat a
les edats dels espectadors”.

La mateixa companyia s’ha en-
carregat de representar l’obra
“Creativas en paro” per al jovent
de secundària. L’espectacle fa un
recorregut en clau d'humor que
revela la situació de la dona:
igualtat, figures femenines relle-
vants i oblidades i conscienciació
contra la violència de gènere, en-
tre altres temes destacats i d’im-
portància vital per a la conforma-
ció de la personalitat de les
persones adolescents.

Des de la regidoria de Cultura
de Vinalesa es treballa periòdi-
cament amb el foment lector, mit-
jançant la programació de conta-

contes per als més menuts del po-
ble i amb la continuïtat, a través
de Joan Enrique Iriarte, de grups
de lectura que estudien i analitzen
les obres d’autors, amb presenta-
cions periòdiques que compten
amb l’assistència dels escriptors.

Se celebra la Setmana del
Llibre amb activitats per
als escolars del municipi

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT

Xa
ro

 R
os

B
ib
lio

te
cà

ri
a

Contacontes a la biblioteca amb la representació de “El xicot       



La Setmana del Llibre a Vinalesa
va cloure el passat 13 d’abril amb
la presentació de l’obra de poesia
“La muntanya de les nines”, de
Víctor Soler i Tomàs.

En el poemari, escrit mitjan-
çant la prosa poètica, el protago-
nista ens convida a caminar per la
natura trepitjant diversos escena-
ris i paisatges reals o imaginaris,
en situacions transcendents, fàcils
o difícils, reals o anímiques, en la
tasca necessària d’ascendir al cim
de la muntanya.

Amb la lectura de l’obra, se-
gons l’anàlisi realitzat pel veí de
Vinalesa, Joan Enrique Iriarte, po-
dem compartir les sensacions, la
natura, l’artifici, els miracles, les
contradiccions humanes, les as-
piracions o anhels, els déus, les
trampes, la cautela al front d’estes
i al front dels desconeixements i
incerteses, i la protecció de la na-
tura i del mateix escriptor.

A prop del cim, sembla que
amb un estat semi inconscient,
passarà per llocs i indrets sugge-
rits, imaginaris, amb la presència
de personatges mítics. Li ocorre-
ran fets providencials per a arri-
bar al cim més alt de la Gran Mun-
tanya. Hi arribarà?

Podeu comprovar-ho dema-
nant un exemplar del llibre a la Bi-
blioteca de Vinalesa, replet d’i-
matges que ens faran repensar
alguns valors existencials.
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         tet príncep” a càrrec de Rebombori Cultural.

El poeta Víctor Soler a la presentació del llibre.

Divendres 27 d’abril. Con-
tacontes infantil amb l’es-
pectacle “Gegants a la bi-
blioteca”. A les 17.30 hores a
la Biblioteca Municipal.

Divendres 27 d’abril. Reu-
nió del Club de Lectura, amb
l’anàlisi de l’obra “Sostiene
Pereira” de l’escriptor Anto-
nio Tabucchi. A les 19 hores
a la Biblioteca Municipal.

Dissabte 28 d’abril. Con-
cert de Primavera de la So-
cietat Renaixement Musical.
A les 19.30 hores a l’Espai
Cultural La Nau.

Dimecres 2 de maig.Dona-
ció de sang al Centre de Sa-
lut, a partir de les 17 hores.

Dimecres 2 de maig. Últim
dia de presentació d’instàn-
cies per a formar part de les
borses de treball de moni-
tor de temps lliure i monitor
d’esports. 

Del 4 al 6 de maig. Carrai-
xet Food Fest, organitzat pels
festers de Santa Bàrbara, al
pati del Centre Cívic.

Dissabte 5 de maig. Festival
Horta Sonora, al Molí d’Al-
fara, amb la participació de
la banda de la Societat Re-
naixement Musical.

8 i 9 de maig. Curs presen-
cial gratuït de compostatge,
de 18 a 21 hores a l’Espai
Jove de Vinalesa.

Dissabte 12 de maig. En-
contre comarcal de bandes
amb l’actuació de la banda
de la SRM i la Unió Musical
d’Almàssera. A les 19 hores a
l’Espai Cultural La Nau.

AGENDA
D’ACTIVITATS

“Creativas en paro” a l’Espai Cultural La Nau.

Presentació del poemari
“La muntanya de les nines”
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CULTURA

Més de 50 xiquets i xiquetes d’en-
tre 3 i 12 anys acudiren enguany a
l’Escola de Pasqua per a disfrutar
de diferents activitats entre els
dies 3 i 6 d’abril.

A la primera jornada, es va ce-
lebrar una festa de benvinguda
amb diversos jocs i els infants cre-
aren un lot d’elements pasqüers.
El segon dia, es va organitzar una
gimcana de jocs valencians tra-
dicionals. L’endemà, els xiquets i
xiquetes varen veure la pel·lícula
“El secret de la lluna” i varen fer
les seues pròpies mones de Pas-
qua, que portaren al forn perquè
les cogueren. L’últim dia, després
d’arreplegar els dolços que ha-
vien fabricat, anaren d’excursió a
Porta Coeli on disfrutaren d’un di-
vertit dia amb multitud de jocs.

L’Ajuntament de Vinalesa or-
ganitza l’Escola de Pasqua amb
l’objectiu d’afavorir la conciliació
familiar alhora que els més me-
nuts aprenen importants valors
com la companyonia, la igualtat i
la solidaritat.

La Societat Renaixement Musical
de Vinalesa serà una de les agru-
pacions que interpretaran una de
les obres guanyadores del con-
curs Horta Sonora, organitzat per
la Mancomunitat del Carraixet jun-
tament amb el col·lectiu cultural
Nitrat de Xile. 

Es tracta d’un certamen a través
del qual es va demanar a joves
músics que composaren peces
inspirades en el nostre espai natu-
ral i que pogueren ser interpreta-
des per alguna de les associacions

musicals del nostre poble, Alfara,
Foios o Bonrepòs i Mirambell.

Els músics de la nostra localitat
tocaran la peça “Ones de la terra”
durant la presentació de les obres
guardonades que tindrà lloc el 5
de maig al Molí d’Alfara, un ca-
racterístic punt de l’Horta. El com-
positor, Carles Lizando, està ac-
tualment treballant amb la banda
per a ultimar els detalls. La pre-
sentació d’altres de les creacions
guanyadores es realitzarà el dia
12 al Motor del Tercet de Foios.

Més de 50 infants acudixen a l’Escola
de Pasqua durant les vacances escolars

La Societat Renaixement Musical,
intèrpret al certamen Horta Sonora

Carles Lizando, un dels guardonats a Horta Sonora.

Els xiquets i xiquetes de l’Escola de Pasqua realitzaren diferents tallers.

Els assistents i monitors de l’Escola de Pasqua visitaren Porta Coeli durant l’últim dia.



El departament de Serveis Socials desenvolupa
un curs de formació per a cuidadors i cuida-
dores no professionals de persones majors i
persones en situació de dependència. Amb la
iniciativa es pretén facilitar uns coneixements bà-
sics a les persones cuidadores per a millorar la
cura social i sanitària de les persones en situació
de dependència; oferir informació sobre pro-
ductes de suport que propicien la cura pròpia
de la persona depenent i la vida autònoma de la
persona en situació de dependència; facilitar un
suport emocional a les persones cuidadores; in-
formar sobre recursos existents; i impulsar el re-
coneixement social de les persones cuidadores.

59

RECULL

L'Ajuntament col·labora
amb la campanya en fa-
vor del comerç local que
ha impulsat l'Associació de
Comerciants de Vinalesa i
Unió Gremial. Es tracta
d'una sèrie de cartells te-
màtics al voltant dels oficis
dels nostres comerços. El
primer està dedicat als
forns i vindrà seguit d'al-
tres relacionats amb les di-
ferents activitats comer-
cials del poble.

Els festers de Santa Bàrbara 2018
han organitzat per als dies 4, 5 i 6 de
maig el Carraixet Food Fest, un
festival cultural amb música, arte-
sania, productes de proximitat, fo-
odtrucks i molt més.

Els festers de Sant Antoni de Vinalesa, amb la
col·laboració de la Mancomunitat del Carraixet,
organitzaren el passat 15 d’abril la XIV Volta en
Carro pels pobles que conformen l’entitat. Hi
vàrem veure desfilar pels nostres camins i pobles
la tradicional caravana de tartanes, calesses, ca-
briolés i altres carruatges molt tradicionals.

El CEIP José Blat Gimeno i l’Escola Infantil
Municipal Ninos de Vinalesa participaren el
diumenge 22 d’abril a la Trobada d’Escoles
en Valencià de l’Horta Nord, celebrada en-
guany al poble veí d’Alfara del Patriarca.
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El 2 de maig es commemora el
Dia Mundial contra l’assetjament
escolar, amb l’objectiu de cons-
cienciar a la població sobre els
riscs i conseqüències que pro-
voca i divulgar diversos mètodes
per a evitar-lo.

“Un espentó que es repetix.
Un malnom que denigra. Un insult
cada vegada que ix a la pissarra.
En l’escola i en l’institut, existixen
moltes maneres d’exercir i patir
violència entre iguals i moltes
maneres de tractar d’acabar amb
ella. És una responsabilitat con-
junta de la comunitat educativa,
de pares i companys evitar que
l’assetjament escolar continue
existint.” Save the Children.

L’assetjament escolar, també
conegut com a bullying, s’ha vist
afavorit per les característiques
que oferixen les tecnologies de la
informació i comunicació (sensa-
ció d’anonimat i impunitat, difi-
cultat per a empatitzar…), deno-
minant-se ciberbullying o
ciberassetjament a l’assetjament
psicològic exercit entre iguals a
través del mòbil, internet o vi-
deojocs on-line.

Esta manera d’assetjament es
manifesta en conductes com pen-
jar en internet una imatge com-
promesa, publicar informació ín-
tima que pot perjudicar o
avergonyir la víctima, donar
d’alta a la víctima en una web on
s’ha de votar a la persona més
lletja o menys intel·ligent, fer cir-
cular rumors en els quals a la víc-
tima se li atribuïx un mal com-
portament… Les formes que pot
adoptar són molt variades i no-
més es troben limitades per la
imaginació de l’assetjador, la qual
cosa és poc esperançadora.

Moltes vegades, la conducta
de fustigació és molt difícil de de-
tectar. És per això vital que pares
i mares estiguen molt atents a
símptomes com no voler anar a
classe, comportar-se amb irrita-
bilitat o nerviosisme, mostrar can-
vis sobtats de caràcter, presentar
símptomes de tristesa i depres-
sió, descens del rendiment aca-
dèmic, etc. Davant d’això, és im-
portant que parlen amb el seu fill
o filla i amb el centre educatiu
per descobrir l’origen d’estos
símptomes i posar solucions tant
prompte com siga possible.

Tant pares/mares com fills i fi-
lles han de prendre consciència
dels perills que existixen i adop-
tar les mesures necessàries. Per
aconseguir-ho, és important que
els xics i xiques no només esti-
guen formats sobre l’existència
del ciberassetjament, sinó que a
més puguen confiar en els adults
i amistats per poder contar si
se’ls està assetjant.

Anualment, la UPCCA i la Poli-
cia Local impartixen conjunta-
ment en els centres escolars ta-
llers de prevenció de
l’assetjament escolar en qualse-
vol de les seues formes, amb la fi-
nalitat de generar espais de dià-
leg en els quals dotar a xiquets i
xiquetes de ferramentes que pu-
guen utilitzar davant de situacions
de risc. Paral·lelament, també es
realitzen tallers per a mares i pa-
res sobre l’educació en el bon ús
de tecnologies.

SANITAT

DIA MUNDIAL CONTRA
L’ASSETJAMENT ESCOLAR
UNITAT DE PREVENCIÓ 

COMUNITÀRIA DE 
CONDUCTES ADDICTIVES

ASTÈNIA
PRIMAVERAL

PER ROSA Mª PITARCH,
FARMACÈUTICA

Amb la primavera, moltes
persones se senten cansades
i decaigudes sense motiu
aparent. Al cansament se li
sumen irritabilitat, falta de
memòria o insomni. El con-
junt de tots ells és el que ano-
menem astènia primaveral.

Per què apareix? No hi ha
una explicació científica, però
està molt estés creure que
l’astènia primaveral és el pro-
ducte d’una reacció corporal
davant els canvis de llum i
temperatura. Estos símpto-
mes solen persistir fins que
el cos s’adapta, un procés que
sol durar vàries setmanes.

Qui patix astènia primave-
ral? Si ho analitzem per se-
xes, les dones són les que
més la patixen i, per edats, és
la franja de persones de 20-
30 anys la més afectada.

Per a combatre l’astènia
primaveral, us deixem alguns
consells:
• Cuida l’alimentació incor-
porant aliments que aporten
energia com llegums, fruites
seques, cereals i fruites. Són
molt important els aliments
rics en Omega 3.
• Practica exercici.
• Dorm entre 7 i 8 hores.
• Pren pastilles de vitamines
només en cas de necessitat.
El que sí que és molt eficaç és
la gelea reial i altres produc-
tes de la seua família, anome-
nats adaptògens, substàncies
capaces de restablir l’equili-
bre del nostre organisme
quan ho necessitem.
• Evitar begudes estimulants,
ja que produïxen una sobre-
excitació contraproduent.

I tu, patixes astènia prima-
veral? Si tens qualsevol dubte,
consulta’ns.



ESPORTS

11

Esports Vinalesa

Jorge Gómez i Vicent Pedro, dos
joves veïns de Vinalesa, han que-
dat campió i subcampió respec-
tivament en la categoria juvenil
de la modalitat de frontó indivi-
dual de pilota valenciana durant
els Jocs Esportius de la Comuni-
tat Valenciana (JECV), els quals
se celebraren a Dénia. D’altra
banda, un altre xic del poble,
Xavi Bonet, va obtindre la tercera
posició en la prova d’alevins. 

Jorge Gómez i Vicent Peydro triomfen als JECV

Veïns guardonats durant els Jocs Esportius.

El Club de Ciclisme de Vinalesa
va donar la benvinguda a la nova
temporada amb un acte de pre-
sentació en el qual es va donar
conéixer un per un a tots els
membres de la formació a més
de mostrar la nova equipació.

L’esdeveniment va comptar
amb la presència de Kike Gu-
tiérrez, director de l’escola de
ciclisme, qui va estar acompa-
nyat d’importants figures d’este

esport com Amadeo Olmos, pre-
sident de la Federació de Ci-
clisme de la Comunitat Valen-
ciana, Ángel Casero, exciclista
professional i guanyador d’una
volta a Espanya, Joan Bou, fill del
poble i recent debutant a nivell
professional i José Luis Pérez, de-
legat de les escoles de ciclisme
de la Comunitat Valenciana.

Durant l’acte, també es va
presentar “El decálogo del buen
ciclista”, un manual elaborat pels
membres del club i editat per
Rubio, el principal patrocinador.

Actualment, el Club de Ci-
clisme de Vinalesa està format
per al voltant de 40 xiquetes i xi-
quetes d’entre 6 i 14 anys que
participen en nombroses activi-
tats esportives de la Comunitat.

Presentació
de l’Escola
de Ciclisme

S’aprova el
nou programa
esportiu de la
Mancomunitat
La Mancomunitat del Car-
raixet ha aprovat un pro-
grama d’activitats relacio-
nades amb els esports que
es desenvoluparan en els
diferents municipis que la
conformen. 

A Vinalesa hi tindrà lloc
en juny una acció de foment
de l’activitat física per a per-
sones majors i una activitat
dirigida a informar a qual-
sevol persona interessada
de com recolzar l’associa-
cionisme esportiu. Per als
regidors i regidores s’han
preparat jornades formati-
ves sobre com coordinar la
comissió d’esports.

Altres iniciatives es re-
alitzaran en tots els pobles
de la Mancomunitat com,
per exemple, les rutes salu-
dables, una acció de foment
de la pilota o la campanya
“Juga Net al Carraixet”.

Tasques de
manteniment
a la piscina
La regidoria d’Esports ha
començat a desenvolupar
les tasques de manteni-
ment per a tindre a punt la
piscina municipal de Vina-
lesa per a l’estiu. Els tre-
balls contemplen la revisió
dels filtres, sistemes de
bombeig i la depuradora
de les dues basses, així
com la revisió de les dut-
xes exteriors i el condicio-
nament de les zones ver-
des de l’emplaçament.   
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Envie les seues 
cartes a l’Es fa

saber... a través del
correu electrònic 
de l’Ajuntament 

o en mà.

TELÈFONS D’INTERÉS

CONTRAPORTADA
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DADES
METEOROLÒGIQUES

DE MARÇ

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Obaga” 

d’Albert Villaró
“Sostiene Pereira” 
de Antonio Tabucchi

A Llobarca, un xicotet poble
del Pirineu, hi ha poques ca-
ses obertes i encara mal avin-
gudes. No sembla que hi haja
vida més enllà del bestiar, el
turisme rural o les partides
de botifarra al cafè. El Tomàs
de cal Mostatxo viu immers
en un anar tirant; no sap què
fer amb la seva vida, que os-
cil·la entre rutines i tempta-
cions. Fins la nit que se sen-
ten cotxes que circulen per la
pista de la Tuta. El Tomàs
acaba deixant de banda du-
rant uns dies les seves vaques
i enceta una nova faceta vital.

La dictadura de Salazar, el fu-
ror de la guerra civil espa-
ñola, al fondo el fascismo ita-
liano. En esta Europa
recorrida por el fantasma de
los totalitarismos, Pereira, un
periodista dedicado durante
toda su vida a la sección de
sucesos, recibe el encargo de
dirigir la página cultural de
un mediocre periódico. Pe-
reira tiene un sentido un tanto
fúnebre de la cultura: prefiere
la literatura del pasado, dedi-
carse a la elegía de los escri-
tores desaparecidos, prepa-
rar necrológicas anticipadas.

Des de fa algun temps, als pobles
del voltant i a Vinalesa, persones
majors han sigut víctimes de ro-
batoris quan anaven pel carrer.
Estos robatoris són els coneguts
com els del “mètode de l’abra-
çada”. No són fruit de la casuali-
tat; les persones que els cometen
pertanyen a bandes organitzades
que estudien els llocs, els dies,
les hores, les zones dels pobles
que els donen avantatges per a
no ser vists i fugir… Davant la di-
ficultat d’acabar amb estos fets,
el millor és prendre mesures de
seguretat que ens ajudaran a no
ser víctimes d’estos robatoris:
· No permetre l’entrada d’es-
tranys a casa.
· No mostrar de forma ostentosa
joies o accessoris de gran valor.
· Si es retiren diners del banc,
guardar-los bé abans d’eixir al
carrer.
· No donar dades personals;
noms, DNI, direcció… sobretot
mai per telèfon.
· No deixar que cap desconegut
es pose massa prop i ens toque,
abrace…
· Desconfiar de qui no es coneix.
Avisar a la Policia davant la mí-
nima intranquil·litat o sospita.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 13,8 ºC 
Temperatura mínima: 5,0 ºC

Temperatura màxima: 29,2 ºC
Velocitat mitjana del vent: 8,9 km/h

Ràfega màxima: 67,6 km/h
Precipitació total: 19,2 mm


