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Es presenten les 
conclusions del procés

de participació 
ciutadana

Pacificació del trànsit
amb la restricció a
30 km/h en alguns 

sectors de la localitat

Puchol II fitxa pel Villareal
com ambaixador de la
pilota en la província

de Castelló

REIS D’ORIENT
PLUJA D’IL·LUSIÓ AMB LA MÀGIA DELS
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L’Ajuntament de Vinalesa ha as-
sumit el compromís de dur en-
davant les principals demandes
derivades del procés “Vinalesa
pren la paraula, Hortizó 2019”,
una iniciativa de participació
amb l’objectiu que els veïns i
veïnes tinguen un impacte di-
recte en la configuració de la
política municipal.
La regidoria de Participació,

tal com va exposar a la ciutada-
nia en la presentació dels re-
sultats, feta el dijous 25 de ge-
ner, desenvoluparà diferents
accions, com ara la realització
de campanyes de consciencia-
ció ciutadana sobre els espais
públics i convivència, la millora
de la mobilitat intramunicipal a
través de l’adequació de les vo-
reres i el foment dels despla-
çaments en bicicleta, i la conti-
nuïtat en la implantació de
programes informàtics per a re-
alitzar tràmits per Internet.
En matèria de benestar so-

cial, s’augmentaran els recur-
sos per a la gent gran com, per
exemple, en dependència o l’a-
juda a l’adquisició de medica-
ments. Pel que fa als espais pú-
blics, s’implementarà un Pla
d’Estalvi Energètic i es buscarà
el finançament necessari per a
executar obres amplament de-
mandades pel veïnat, com la
instal·lació de gespa artificial
al poliesportiu o la urbanitza-
ció del Pati de la Fàbrica.

Estes mesures són el resultat
de les accions participatives
que s’han dut a terme. En pri-
mer lloc, es va crear un grup
motor format per figures des-
tacades del teixit associatiu del
municipi, que va realitzar nom-
broses aportacions sobre els
aspectes del poble que es po-
den millorar. Eixes idees es va-
ren complementar per les ex-
posades durant un taller obert
al qual pogueren participar els
veïns i veïnes que ho desitja-
ren. A partir de tot açò es va
elaborar un esborrany que l’e-
quip de govern va revisar per a
avaluar quines actuacions es
poden materialitzar.
També s’ha realitzat un diag-

nòstic sobre l’estat actual de la
localitat, on s’indica que el veï-
nat valora molt positivament els
parcs, jardins i elements patri-
monials del municipi, el paper
que juguen agents socials com
la Fundació Pere Bas o la Coo-
perativa Elèctrica. 

Som Federico i Cesar, perso-
nal de manteniment dels
parcs i jardins de Vinalesa.
Al nostre poble podem

gaudir d’espais públics molt
diferents uns d’altres, per tant,
cadascun requerix un mante-
niment específic. Hi ha parcs
molt arbrats i altres on els ar-
bustos o les tanques vegetals
representen una part impor-
tant de la vegetació.
La neteja d'estos espais és

una feina diària que es des-
envolupa de forma indepen-
dent a altres tasques específi-
ques de neteja, com són les
àrees de jocs infantils o el bui-
dat de papereres.
A Vinalesa no totes les pla-

ces i carrers tenen la mateixa
intensitat d'ús. Per això la ne-
teja s'adequa a cada realitat
diferent, determinada per fac-
tors com el trànsit de vehicles
o la freqüència d'usos o pas
de persones, l'activitat co-
mercial, o si es tracta de zo-
nes d'oci, entre altres.
Realitzem el nostre treball

amb vocació i professionali-
tat, i estem a la disposició de
tot el veïnat de Vinalesa. Tot i
això, fem una crida a la po-
blació, menuts i majors, per-
què contribuïsquen a mantin-
dre les zones verdes en el
millor estat possible, tenint
cura del mobiliari urbà i abo-
cant les deixalles a les pape-
reres instal·lades en els parcs
i jardins del poble.

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT Propostes d’acció del

procés participatiu
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Horari d’atenció de l’Ajuntament
Les oficines municipals de l’A-
juntament de Vinalesa romanen
obertes per a l’atenció ciuta-
dana tots els matins dels dies

laborables, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 hores, i de ves-
prades, de dilluns a dijous, en-
tre les 16 i les 18 hores.



L’Ajuntament de Vinalesa ha ini-
ciat un procés de pacificació del
trànsit rodat al municipi a través
de la limitació de la velocitat
màxima de circulació per a ve-
hicles a 30 km/h en alguns punts
del poble.
Les primeres zones on ja s’ha

senyalitzat i implantat esta res-
tricció corresponen als carrers
La Pau i Roll dels Orts i al carrer
Mare Vedruna i les proximitats
del Parc del Molí. Pròximament,
la mesura s’aplicarà en altres
dos punts del municipi. El pri-
mer d’ells és el conformat pels
carrers Sant Antoni i Verge del
Roser i la plaça Pere Bas. El se-
gon sector pendent encara de
senyalitzar inclourà la plaça

d’Espanya i els carrers Espe-
rança, Meravelles i Verge del
Consol. Així mateix, des de l’A-
juntament es potenciarà que la
mesura s’estenga a altres àrees
del poble en pròximes actua-
cions.
La iniciativa respon a les re-

comanacions fetes per la Policia
Local a partir de les reivindica-
cions que molts veïns i veïnes
de Vinalesa han fet arribar als
agents per a demanar més se-
guretat viària. Així, amb estes
actuacions es pretén pacificar la
circulació, per fer-la més com-
patible amb els interessos dels
habitants de Vinalesa i, alhora,
afavorir la utilització de mitjans
de transport alternatius.
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SOSTENIBILITAT

CALENDARI 2018 - RECOLLIDA DE TRASTOS

Pacificació del trànsit amb la limitació de
la velocitat a 30 km/h en alguns carrers

La Regidoria de Sostenibilitat i
Agricultura ha organitzat per al
dia 10 de febrer una jornada
commemorativa del Dia de l’Ar-
bre. Durant l’activitat, centrada
en els fruiters, es plantarà vege-
tació d’este tipus al costat del
parc del Carraixet com, per
exemple, magraners, figueres, lli-
meres, nesprers, garroferes o
pruneres. A continuació, hi haurà
una xocolatada en col·laboració
amb la Falla dels Xiquets i els
forns del poble per a totes les
persones assistents.
A partir de l’1 de febrer, les fa-

mílies, associacions, clubs espor-
tius, centres educatius, o qualsevol
persona que ho desitge, podran
apadrinar algun d’estos arbres.
Pròximament anunciarem el pro-
cediment a través de les xarxes so-
cials i la web municipal. 

Apadrina un fruiter
amb la celebració
del Dia de l’Arbre

Sostenibilitat Vinalesa

Nova senyalització al carrer La Pau.
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La Direcció General del Cadastre
ha tornat a baixar el valor dels
immobles de Vinalesa, donat que
la revisió cadastral realitzada al
nostre municipi data de 2007, en
plena bambolla immobiliària, i la
taxació dels habitatges no es cor-
respon amb el preu actual del
mercat. L’aplicació del nou coefi-
cient marcat pel Govern Central,
d’un 4% més baix, suposaria una
reducció de més de 45.000 euros
en la recaptació de l’IBI (Impost
de Béns Immobles), una quantitat
molt significativa per a la nostra
localitat, de la qual no es pot pres-
cindir si es volen continuar pres-
tant tots els serveis municipals. 
Per eixe motiu, la corporació

ha aprovat l’increment del tipus
de gravamen local del 0’74 al
0’77, de manera que la recaptació
estimada per al 2018 serà similar

a la de l’exercici passat. La pu-
jada del gravamen s’ha calculat
mantenint la càrrega impositiva a
les persones propietàries de Vi-
nalesa, de forma que la quantitat
econòmica anual que s’ha de pa-
gar a través de l’impost serà pràc-
ticament la mateixa que la de
l’any passat.  A les plusvàlues i al-
tres impostos calculats d’acord
amb el valor cadastral dels habi-
tatges de Vinalesa sí que notarem
un descens de la quantitat que
hem d’aportar. 
Amb l’IBI es recapta més d’un

milió d’euros a l’any a Vinalesa, el
que representa prop del 50% del
pressupost municipal. Cal man-
tindre el nivell d’ingressos per a
continuar oferint els programes i
ajudes de Serveis Socials, esports,
cultura i educació, molt consoli-
dats entre la ciutadania. 
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SERVEIS SOCIALS

L'Ajuntament de Vinalesa ha
obert el termini per a sol·licitar
les ajudes econòmiques dirigi-
des a les persones majors per a
l’adquisició dels medicaments
que no estan subvencionats pel
sistema sanitari. Des del passat
17 de gener i durant un mes, es
pot demanar al departament de
Serveis Socials esdevindre be-
neficiari o beneficiària d’esta
subvenció municipal. 
Els requisits per a tindre dret

al reconeixement són els se-
güents: percebre una pensió per
qualsevol dels règims de la Se-
guretat Social, estar empadro-
nada a Vinalesa amb una anti-
guitat mínima d'un any, no tindre
deutes de naturalesa tributària
amb l’Ajuntament, tenir complits
els seixanta anys i no trobar-se

en una situació laboral activa, ni
per compte propi ni per a cap
empresa aliena. A més, el còn-
juge de pensionista sense in-
gressos propis, major de 60 anys
i tanmateix empadronat a Vina-
lesa, també podrà ser conside-
rat com a persona beneficiària.

S’obri el termini per a sol·licitar l’ajuda
municipal per la compra de medicaments

Es manté la càrrega impositiva de
l’IBI amb la pujada del tipus local

Reparació d’escocells a la plaça del Mercat.

Un grup de pensionistes
es va concentrar de
forma espontània a la
porta de l'Ajuntament de
Vinalesa el passat 15 de
gener per a reclamar
unes pensions dignes.

Tres obrers i un pintor tre-
ballen durant 6 mesos a jor-
nada completa per a l’Ajun-
tament de Vinalesa gràcies
al programa Avalem Expe-
riència del Servef. Realitzen
tasques de manteniment als
espais públics de la locali-
tat, desenvolupant obres de
xicoteta envergadura i pin-
tant nous senyals de trànsit.

Contractació de
persones en atur
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EDUCACIÓ

Els xiquets i xiquetes del CEIP
José Blat finalitzaren el trimestre
escolar abans de les vacances de
Nadal amb una divertida i forma-
tiva jornada de ràdio. Esta activi-
tat va estar possible gràcies a
l’emissora infantil Peque Radio
(90.1 FM), que va visitar el centre
i va permetre als menuts partici-
par en la seua programació en di-
recte.  Així, els estudiants varen
ser entrevistats per Antenita, la
mascota de l’emissora, i el cor del
centre va interpretar algunes can-
çons. A la web pequeradio.es es
pot recuperar l’emocionant mo-
ment que els alumnes varen viure.

La Generalitat Valenciana durà
endavant el Pla Edificant, en vi-
gor fins a l’any 2022, per a la cons-
trucció, ampliació, adequació, re-
forma i equipament dels centres
educatius de titularitat pública de
la Comunitat. Vinalesa sol·licitarà
adherir-se a la iniciativa, després
de la reunió que tingué lloc el
passat 21 de desembre en la Di-
recció Territorial de la Conselle-
ria d’Educació, a la qual assistiren
l’alcaldessa de Vinalesa, Alba Ca-
taluña, i el regidor d’Educació,
Ferran Pardo. 
Els nostres representants lliu-

raren als responsables de la ini-
ciativa un document elaborat pel
Consell Escolar del CEIP José Blat
Gimeno, que recollia les princi-
pals necessitats detectades a l’es-
cola en matèria d’infraestructu-
res. Les reivindicacions traslla-
dades fan referència a la reforma
dels banys del pati del centre, a la
construcció d’una sala polivalent

davant la previsió de l’augment
del nombre d’alumnat i la reno-
vació de les portes i finestres de
l’edificació per a millorar l’aïlla-
ment de la infraestructura.
Per tal d’adherir-se al Pla, tant

el Consell Escolar del CEIP com
el Consell Escolar Municipal han
de manifestar la voluntat de for-
mar-hi part, així com també la
Corporació mitjançant l’aprova-
ció del plenari. Amb la sol·licitud
de tots els centres de la Comuni-
tat, la conselleria d’Educació re-
alitzarà un mapa de necessitats,
sent el principal objectiu l’elimi-
nació de barracons i la reforma o
construcció de nous centres pú-
blics segons la necessitat de la
població. 
Així i tot, l’administració auto-

nòmica analitzarà la resta de pro-
postes d’actuació i realitzarà in-
versions en cas que ho considere
prioritari, fent un estudi detallat
de cada cas.

Vinalesa s’adherirà al Pla
Edificant de la Generalitat

L’alumnat del
CEIP José Blat
aprén a fer ràdio

UNA ESCOLA
COMPETENT

PER VERÓNICA SENENT,
DIRECTORA DE NINOS

Temps enrere, l’escola era un
espai on les persones, lliures
de les preocupacions i les ur-
gències de la vida, es dedica-
ven a formar-se i a conviure.
En aquells temps, l’escola era
el lloc on la saviesa conduïa a
la felicitat. Este anhel expressa
la base pedagògica i humana
d’una escola que siga emocio-
nalment competent. 
Una escola emocionalment

competent ha de ser capaç de
traçar un recorregut compartit
que permeta desenvolupar la
intel·ligència emocional de
cada individu: en l’escola, les
persones han d’esdevindre
protagonistes del seu propi
procés de vida.
Una escola emocionalment

competent és la que té les se-
güents característiques:
1. Una escola basada en el res-
pecte i la no-discriminació,
que s’enriquix amb la diversi-
tat i desenvolupa un aprenen-
tatge globalitzador que integre
a totes les persones.
2. Una escola capaç de generar
en l’aula un clima de convi-
vència agradable, càlid i res-
pectuós amb els infants, siga
quina siga la seua condició.
3. Una escola que forja una
identitat col·lectiva i que vin-
cula les persones en espais i
moments comuns.
4. Una escola que dissenya
processos que afavorixen l’au-
tonomia emocional.
5. Una escola que entén la for-
mació emocional com una ne-
cessitat i un dret.
6. Una escola que viu intercon-
nectada amb el medi.
7. Finalment, una escola que
respecta les formes diverses
en què cada persona expressa
les seues emocions.

Els infants feren música a la ràdio en directe.

Els personatges de l’emissora visitaren l’escola.
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FESTES

El poble de Vinalesa va rebre el
passat 5 de gener als Reis d’O-
rient. Ses Majestats, un any més,
desfilaren pels carrers del nos-
tre poble en una meravellosa
cavalcada en la qual Melcior,
Gaspar i Baltasar, acompanyats
pels seus patges i per la música
de la banda de la Societat Re-
naixement Musical, repartiren
caramels i, sobretot, molta ale-
gria entre els xiquets i xiquetes
de la localitat. 
La il·lusió viscuda durant la

jornada va ser fruit de l’incan-
sable treball dels diferents
col·lectius i persones voluntà-
ries de Vinalesa que, any rere
any, s’esforcen per oferir un es-
pectacle en el qual es té cura de
tots els detalls. L’esdeveniment
vingué precedit, el 29 de des-
embre, per l’arribada del Visir
Reial, que va recollir les cartes
dels més menuts.
L’Ajuntament agraïx la impli-

cació de la societat en el des-
envolupament dels actes de Na-
dal, tant a les persones que els
organitzen com a les que parti-
cipen amb la seua assistència.

Els Reis d’Orient visiten els menuts de Vinalesa

Un xiquet entrega la seua carta als Reis d’Orient durant la cavalcada de Ses Majestats a Vinalesa.

Ofrena al xiquet Jesús a l’església.

Alumnat del col·legi Vedruna visita l’Ajuntament.

Descens de patges per la façana de l’església.

Experiències de vida a l’Escola de Nadal

Concert d’Aitana Ferrer, de la Factoria de Sons, per als xiquets i xiquetes de l’Escola de Nadal.

Al voltant de 50 xiquets i xique-
tes de Vinalesa han format part
de l’Escola de Nadal durant les
vacances escolars. Han realit-
zat, activitats esportives i tallers
intergeneracionals en el Cen-
tre de Dia. També han gaudit
amb contacontes, un concert de
la Factoria de Sons i cinema, i
han participat en un intercanvi
de joguines i altres activitats de
consum responsable.
Els nostres menuts han pas-

sat temps de qualitat amb la ini-
ciativa, que ha permés a les fa-
mílies millorar la conciliació. 
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FESTES

Els Reis d’Orient visiten els menuts de Vinalesa

Un xiquet entrega la seua carta als Reis d’Orient durant la cavalcada de Ses Majestats a Vinalesa.

La banda de la Societat Renaixement Musical acompanya Ses Majestats.

Un patge entrega un detall als usuaris.

Els xiquets i xiquetes de l’Escola de Nadal ompliren d’alegria el Centre de Dia Pere Bas.

El Centre de Dia
celebra les festes
Un dels objectius del Centre de
Dia Pere Bas de Vinalesa és
compartir moments especials
amb diferents col·lectius del po-
ble, per l’enriquiment que això
suposa per a les persones usuà-
ries. Durant les festes de Nadal,
ha visitat les instal·lacions la Co-
ral Pi de l’Anell, l’Agrupament
Scout Hiawatha, els menuts i me-
nudes de l’Escola de Nadal i el
Visir Reial, que entregà un detall
als nostres majors.

SORTEIG DE NADAL. L’Associació de Comer-
ciants i Empresaris va realitzar el 21 de desembre
el sorteig de la cistella de Nadal entre les perso-
nes que havien comprat en els comerços asso-
ciats. El veí Honorato Ausina va ser el guanyador
del concurs./ Fotografia de Punt de Llum
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SANITAT

Segons compta el psicòleg Cliff
Arnall de la Universitat de Car-
diff en un estudi realitzat l'any
2005, el tercer dilluns de gener
és considerat com el dia més
trist de l'any (també conegut
com a Blue Monday). Es tracta
del dia en què ens adonem de
les despeses que hem realitzat
al Nadal, de l'últim intent fracas-
sat de deixar un hàbit o d'in-
cloure un nou i, a més, ens
acompanya el temps fred de
l'hivern, aspecte que s’agreuja
encara més si també és un dia
de pluja.
Cap a la fi de l'any 2017, amb

molta motivació, ens marcàrem
una sèrie d'objectius i, setma-
nes després, ens adonem que
els hem abandonat i hem deixat
a una banda les ganes de deixar
de fumar, de practicar esport o
de canviar la nostra dieta per
una més saludable.
Sembla que és una cosa més

habitual del que pensem. Per
què ocorre això? Moltes vega-
des passa que som optimistes,
la qual cosa està molt bé, però
no som realistes. Això ens porta
a cometre alguns errors en fi-
xar-nos objectius, com per
exemple que siguen metes
massa altes, que ens marquem
massa objectius a la vegada i/o
que no tinguem una guia ade-
quada sobre com fer-ho.
Intentem aprofitar la tristesa

que ens provoca adonar-nos del
que no hem iniciat i a reprendre
la motivació que necessitem per
posar-nos en marxa.
I... què hem de fer per acon-

seguir els nostres objectius? Po-
dem fer una xicoteta reflexió so-
bre el que hem aparcat durant

estes setmanes i redefinirem les
nostres metes amb uns consells
que us deixem a continuació
per fer-ho més senzill i, sobre-
tot, més motivador.
aComença amb només un
propòsit.Això no vol dir que no
pugues aconseguir més d’un
propòsit cada any, sinó que hem
de centrar-nos en només un fins
que forme part de manera natu-
ral dels nostres hàbits. La resta
ve en cadena, ja que un hàbit
saludable d’inici comença una
reacció en cadena.
a Escriu-lo i posa'l en un lloc
visible. Això ens ajudarà a vi-
sualitzar-ho de manera concreta
i posar-nos mans a l'obra cada
vegada que el llegim.
a Transforma el teu propòsit
en una acció molt fàcil d'as-
solir i construïx un pla de tre-
ball. Fes-ho senzill al principi i
que t'abellisca tornar a fer-ho.
Si ens posem reptes difícils que
no ens resultes agradables de
realitzar, evitarem tornar a re-
alitzar-los cada vegada més.
a Comença HUI i sigues
CONSTANT. El secret del nos-
tre propi èxit és la constància. És
molt important fer cada dia un
pas, encara que siga xicotet,
però fer-ho i, sobretot, NO DEI-
XAR-HO PER A L'ENDEMÀ!
I recorda: per molt trist que

siga el dia, la motivació no l'has
perdut i tens tot l'any al davant
per a aconseguir els canvis que
t’has proposat.

REALISME PUR I DUR AMB
ELS NOUS PROPÒSITS

UNITAT DE PREVENCIÓ 
COMUNITÀRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

ÉS GRIP O
CONSTIPAT?

PER ROSA Mª PITARCH,
FARMACÈUTICA

A estes altures de l’hivern,
qui no ha patit un episodi de
grip o constipat? Ambdues
són malalties típiques de l’es-
tació hivernal i que enguany
estan afectant gran part de la
població. En este article vo-
lem aclarir quines són les
principals diferències entre
estes dues patologies amb la
comparació dels símptomes
més freqüents de cadascuna.
GRIP
· Febre: al voltant de 39º
· Calfreds: freqüents
· Cansament: extrem
·Mal de gola: poc
· Tos: seca i contínua
·Mucositat: lleu
· Dolor muscular: intens
· Coïssor d’ulls: intens
CONSTIPAT
· Febre: no hi arriba
· Calfreds: menor intensitat
· Cansament: moderat
·Mal de gola: intens
· Tos: poc intensa
·Mucositat: forta congestió
· Dolor muscular: moderat
· Coïssor d’ulls: lleu
En resum, d’una banda, la

febre elevada acompanyada
de calfreds, cansament ex-
trem, dolor muscular i coïs-
sor d’ulls està associada a la
grip; d’altra, l’alta mucositat i
congestió que es presenta
juntament amb mal de gola
solen ser indicadors que
s’està travessant un constipat.
En qualsevol cas, per evi-

tar contagis, cal seguir algu-
nes indicacions: rentar-nos
les mans freqüentment, evi-
tar el contacte amb malalts,
cobrir-nos el nas i la boca
quan esternudem o tossim,
guardar repòs i, davant de
qualsevol dubte, consultar a
la farmàcia.
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CULTURA

Estudiants de les Universitats Po-
litècniques de València i Cata-
lunya visitaren la Fàbrica de la
Seda i l’horta de Vinalesa el 19 de
gener com a part del projecte uni-
versitari “Mosaics territorials de
la Reial Séquia de Moncada”.
L’objectiu dels participants és ela-
borar un atles sobre el territori i
un quadern d’estratègies i pro-
postes de paisatge que es puga

aplicar als municipis seleccionats.
Estes localitats són, a més de Vi-
nalesa, Albalat dels Sorells, Me-
liana, Foios, Bonrepòs i Mirambell
i València.
Els 40 estudiants que formen

part de la iniciativa passaren qua-
tre dies a la comarca estudiant
tant el seu patrimoni cultural com
natural. Les seues aportacions
permetran difondre l’opinió i vi-
sions de persones que no conei-
xen en profunditat el nostre pai-
satge però que poden fer
aportacions molt valuoses que
ajuden a fer l’horta més rendible
i sostenible en el temps.
A més dels ajuntaments dels

municipis sobre els quals es fa
l’estudi, hi participen en este pro-
jecte la Fundació Assut, la Real
Séquia de Moncada i el Consell
Agrari de València.

Vicent Cataluña presenta un llibre
amb una recopilació de 80 poemes

Estudiants universitaris de València
i Catalunya visiten el nostre poble

L’Espai Jove de Vinalesa ha
acollit un taller de nutrició
per a aprendre a cuinar des-
dejunis, esmorzars i bere-
nars saludables, així com co-
néixer les característiques
dels etiquetatges nutricio-
nals. La iniciativa, donat el
gran interés que ha suscitat,
es repetirà els dies 25 i 31
de gener, a partir de les
18.30 hores.

Taller de nutrició
a l’Espai Jove

Vicent Catalunya amb el seu llibre “Poesia?”

L’estudiantat al pati de la Fàbrica de la Seda.

Un grup d’adolescents en el taller.

Vicent Catalunya és un clar
exemple que mai no és tard per
a començar a centrar-nos en les
nostres passions. Als 80 anys, el
veí de Vinalesa acaba de publi-
car el seu primer llibre, una re-
copilació de 80 poemes en va-
lencià en els quals tracta temes
tan diversos com els sentiments,
la música, els pecats o l’amor.
El vinalesí va començar a dis-

frutar de l’escriptura ja fa molts
anys. De fet, en la seua joventut
va formar part de la revista satí-
rica El Greixero, editada al nostre
municipi. Però fa aproximada-
ment 8 anys, va començar a es-
criure poesia. “Sentia que el cos
em demanava més”, explica Vi-
cent.  “Note que he anat evolu-
cionant i encara que puc cometre
algunes faltes d’ortografia, la

llengua la conec bé, i això és el
més important a l’hora d’es-
criure”, afegix.
L’obra es compon d’alguns

dels seus poemes curts que ell
considera més accessibles.
“Quan n’havia escrit prou, em
vaig preguntar: ‘què faig? Els
guarde en un calaix?’“ Però va
decidir que eixa no era la millor
opció: “Si Vargas Llosa s’haguera
guardat el que havia escrit, ningú
no coneixeria la seua obra, així
que vaig decidir publicar-los”.
Però això no és tot. Vicent

també col·labora en la revista 4
Temps de la Societat Renaixe-
ment Musical i actualment està
acabant d’escriure “Narració
curta”, una recopilació de 4 his-
torietes que desitja compartir
amb nosaltres molt prompte.
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ESPORTS Esports Vinalesa

L’esportista Sergi Soria Vigo, del
Club de Pàdel Vinalesa, contí-
nua aconseguint importants èx-
its esportius. Després de quedar
subcampió del Màster de la Co-
munitat Valenciana, ha finalitzat
la temporada 2017, junt amb el
seu company David Monferrer,
en la primera posició del ràn-
quing autonòmic.

Xavier Puchol Cataluña, Puchol II,
ha signat un acord de patrocini
amb el Villareal CF per a promo-
cionar la pilota valenciana en
Castelló de la mà de l’entitat gro-
gueta. L’esportista visitarà la Uni-
versitat Jaume I, els diferents cen-
tres educatius i trinquets de la
província per a impartir tallers i
xerrades en els quals compartirà
la seua experiència amb els jo-
ves castellonencs, amb el propò-
sit d'impulsar aquest esport.

L'acte de presentació, encap-
çalat pel vicepresident del Villa-
real, José Manuel Llaneza, va
comptar amb la presència del pi-
lotari valencià i del seu represen-
tant, Agustín Larré.
Puchol II s’estrenarà com a ju-

gador del Villareal el pròxim di-
vendres 26 de gener, formant pa-
rella amb Nacho i defensant
l’equip de Vinalesa en la Lliga
Professional d’Escala i Corda en
el trinquet de Villareal. 

Puchol II fitxa pel Villareal
com ambaixador de la pilota

Puchol II amb el seu representant i el vicepresident del Villareal CF.

Sergi Soria Vigo
encapçala el
rànquing de pàdel

Sergi Soria Vigo, jugador del Club de Pàdel.

Patinatge per a persones
adultes. El Club de Patinatge
de Vinalesa ha obert un nou
grup de classes per a perso-
nes adultes, davant la de-
manda d’un grup de veïns i
veïnes amb inquietuds per
aprendre este esport. Les ses-
sions es desenvolupen els di-
lluns de 20.30 a 22 hores i els
dijous de 19.30 a 21 hores.

Futbol Solidari. El 29 de
desembre tingué lloc el Tro-
feu Solidari de Futbol, orga-
nitzat pel Vinalesa FB al po-
liesportiu municipal. Es
jugaren partits amistosos en
les categories d’aleví, infantil
i cadets contra equips dels
clubs d’Alfara i Torrefiel. Les
persones participants apor-
taren menjar i productes de
primera necessitat, que han
estat donats a l’agrupació lo-
cal de Cáritas.

EN CLAU
DE BREU



La festa de les Escoles Esporti-
ves s’ha convertit en un clàssic
en els dies previs a la celebració
del Nadal. Els xiquets i xiquetes
de les diferents modalitats es-
portives que es practiquen a Vi-
nalesa compartiren el matí del
passat 23 de desembre amb la
realització de divertits jocs en
equip. Tot seguit tingué lloc el
repartiment de xocolate per a
les persones assistents i el detall
commemoratiu de l’any, consis-
tent en un calendari amb fotos
de totes les escoles municipals.

ESPORTS
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Gran ambient a la festa de
Nadal de les Escoles Esportives

Dimecres 31 de gener. Taller
de nutrició per a aprendre a cui-
nar desdejunis, esmorzars i be-
renars saludables. A les 18.30 a
l’Espai Jove. Inscripció prèvia.

Dijous 1 de febrer. Donació de
sang al Centre de Salut de Vina-
lesa, a partir de les 17 hores.

Dijous 1 de febrer. Taller per a
aprendre a confeccionar un vi-
deocurrículum, organitzat per
l’Agència de Desenvolupament
Local de la Mancomunitat del
Carraixet. A les 18 hores a l’Es-
pai Jove de Vinalesa.

Dissabte 3 de febrer. Presen-
tació de la ruta “Camins del Ca-
rraixet”, amb excursions guia-
des d’Alfara, Foios i Bonrepòs i
Mirambell, fins al pati de la Fà-
brica de Vinalesa, on es desen-
voluparà un esmorzar.

Dilluns 5 de febrer. Contacon-
tes infantil per a xiquets i xique-
tes de 0 a 3 anys amb l’especta-
cle anomenat “Bebeteca”. A les
17.30 hores a la Biblioteca.

Dissabte 10 de febrer. Cele-
bració del Dia de l’Arbre al parc
del Carraixet amb la plantació
d’arbres fruiters. Tot seguit, xo-
colatada amb la col·laboració
de la Falla dels Xiquets.

Divendres 16 de febrer. Reu-
nió del Club de Lectura amb l’a-
nàlisi de l’obra “La tía Mame”
de Patrick Dennis.

Divendres 2 de març. Conta-
contes infantil amb l’espectacle
“Xiquets i xiquetes del món”. A
les 17.30 hores a la Biblioteca
Municipal.

AGENDA
D’ACTIVITATS

Les xiquetes i els xiquets de les diferents escoles esportives de Vinalesa compartiren el matí amb la realització de divertits jocs en equip.

Es va repartir xocolate a les persones assistents.Els més menuts jugaren a les pistes de frontó.
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CONTRAPORTADA
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DADES
METEOROLÒGIQUES

DE DESEMBRE

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Els fills de la mitjanit” 

de Salman Rushdie
“La familia, la primera...” 

de Mar Romera

El petit Saleem Sinai és cele-
brat per la premsa i felicitat
pel primer ministre: el seu
naixement ha coincidit amb
l’instant en què l’Índia assolia
la independència. Aquest fet
el lliga per sempre a la histò-
ria del seu país i el dota d’u-
nes capacitats extraordinà-
ries: posseeix un olfacte que
li permet ensumar amenaces
que la resta dels humans no
poden percebre, així com una
connexió telepàtica amb els
altres mil «fills de la mitjanit»,
tots nascuts els primers mi-
nuts de vida de l’Índia lliure.

Aprender a educar en las
emociones es el mejor regalo
para el desarrollo de nuestros
hijos. 
En esta obra, Mar Romera

expone las dificultades y los
conflictos más comunes que
todos los padres y madres se
pueden encontrar durante el
complicado proceso de
aprendizaje de los más pe-
queños, y propone una serie
de formas de actuar que ayu-
darán en las relaciones entre
padres e hijos para aumentar
su capacidad de análisis y de
actuación.

Recordem una vegada més el cas
dels coneguts com a “revisors
del gas”, que visiten la població
de forma periòdica i que de ve-
gades són objecte de requeri-
ments a esta Policia.
Ara també hi ha comercials

d’empreses que oferixen rebai-
xes sobre les factures elèctri-
ques.  Abans de signar cap con-
tracte a la porta de casa, cal
estudiar bé i amb deteniment les
condicions contractuals i valorar
si ens convenen o no. Ja hi ha ha-
gut casos d’haver signat pensant
en una rebaixa de la factura i ha
ocorregut que s’ha incrementat.
Pel que hem pogut compro-

var directament amb els comer-
cials d’estes empreses, les re-
baixes que s’apliquen sobre les
factures, de vegades, són infe-
riors al sobrecost que suposa la
contractació d’altres serveis afe-
gits al contracte.
Els tres consells bàsics que

sempre donem:
· No signar cap document a la
porta de casa i sense temps d’es-
tudiar-lo bé.
· No pagar diners a ningú que es
presente a casa.
· Cridar a la Policia Local.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 11,3 ºC 
Temperatura mínima: 1,9 ºC
Temperatura màxima: 22,9 ºC

Velocitat mitjana del vent: 4,9 km/h
Ràfega màxima: 62,8 km/h
Precipitació total: 0,8 mm


