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S’estudia Vinalesa 
a un projecte sobre
els primers anys
del franquisme

Puchol II i Carlos guanyen
la Copa Diputació de

València d’Escala i Corda
al trinquet de Guadassuar

Se celebra la 18a
edició de la Gala de

l’esport per a reconéixer
les entitats locals

JULIOL A LA FRESCA
NOVES PROPOSTES CULTURALS AMB EL PROGRAMA
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Les persones beneficiàries del
programa Avalem Joves ja han
començat a prestar els seus ser-
veis per a l’Ajuntament de Vina-
lesa. Entre ells, hi ha un con-
serge que durant el curs escolar
s’encarregarà de les tasques de
custòdia i manteniment del
col·legi públic. D’altra banda,
s’han incorporat els joves bene-
ficiaris de “La Dipu et beca”.

Formació i
inserció laboral

La regidoria d’Agricultura i
Sostenibilitat posa a disposi-
ció de la ciutadania diverses
parcel·les de conreu situades
al costat del barranc del Car-
raixet, lliures d’adobs i pesti-
cides químics i destinades a
l’autoconsum. Si voleu verdu-
res de temporada, naturals i
de quilòmetre zero, podeu
sol·licitar un tros de terrenys
a l’Ajuntament. L’únic requisit
és ser major d’edat i estar
empadronat o empadronada
a Vinalesa durant un any com
a mínim. Les persones adju-
dicatàries passaran a formar
part de l’associació Horts
d’Oci de Vinalesa.

Horts d’Oci
disponibles
al Parc del
Carraixet

SOSTENIBILITAT Sostenibilitat Vinalesa @MediambientVina

OCUPACIÓ

Beneficiàries del programa “Avalem joves”. Joves en pràctiques amb “La dipu et beca”.

Consells per a lluitar
contra les panderoles
Com cada estiu, la calor i la hu-
mitat afavorixen la proliferació de
les panderoles. Últimament ja no
es veuen les de color negre, les
que tradicionalment han viscut en
esta zona, ja que les americanes,
una espècie invasora de color ro-
genc, han acabat amb elles. Estan
actives de nit i s'alimenten de res-
tes de menjar, paper i inclús sabó,
de materials en descomposició,
pegaments, papers, xarops i dol-
ços, entre altres. Rarament trans-
meten malalties, però contaminen
el menjar i no deixen una olor
perceptible. Amb temperatures
càlides, es reproduïxen ràpida-
ment. És coneguda com a pande-
rola voladora i pot arribar a me-
surar fins a 3,7 cm. 

A Vinalesa una empresa s’en-
carrega de fer els tractaments ne-
cessaris al clavegueram i als edi-
ficis públics per tal d’eliminar les
panderoles. Així i tot, perquè la
desinsectació siga realment efec-
tiva, es recomana seguir a les nos-
tres cases estos consells:
a Netejar a fons la cuina, espe-
cialment darrere dels electrodo-
mèstics, el rebost i les campanes
extractores.

a Mantindre les piques i les ai-
xetes sense restes de menjar.
a Baixar totes les nits el fem or-
gànic i utilitzar poals amb tapa.
a Evitar les humitats que es for-
men en armaris i racons.
a Tapar qualsevol possible via
d’entrada o refugi des de l’exte-
rior (fissures en parets, juntes de
paret i de dilatació, fals sostre…).
a En les entrades d’aigua pota-
ble i inodors o lavabos, revisar els
embellidors i omplir els buits
amb algun material d’obra que
impedisca l’accés dels insectes.
a Assegurar-se que les arquetes
de fosses sèptiques i connexions
amb la xarxa del clavegueram es-
tiguen correctament tancades.
a Revisar l’entrada de gas i d’e-
lectricitat de la casa.
aVigilar els soterranis i les plan-
tes baixes tancades durant llargs
períodes de temps. 

Com a curiositat, la Panderola
era un tramvia a vapor que feia el
recorregut des del Grau de Cas-
telló a Onda, que sembla que te-
nia la forma i el color d’este in-
secte. També li dóna nom a la
cançó que diu “de Castelló a Al-
massora Ximpum tracatrac…”
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DESENVOLUPAMENT  

Soc Mª José Martínez Sansó, en-
cara que en Vinalesa sóc més
coneguda per Pepa, l’Agent de
Desenvolupament Local. Les
funcions tècniques que desen-
volupem estan regulades per la
Generalitat Valenciana (SERVEF)
i se sintetitzen en dur a terme

l’activació de les polítiques d’o-
cupació i formació. En este apar-
tat, per exemple, us referiré la
impartició de cursos de forma-
ció ocupacional d’obrer, llanter-
ner, electricista, fuster, auxiliar
d’ajuda a domicili, disseny
web... Són especialitats recolli-
des en les diferents Escoles Ta-
ller i Tallers d’Ocupació que
s’han fet al poble, amb projectes
que han combinat la formació i
pràctica professional en alter-
nança i que han contribuït a la
recuperació de La Fàbrica, el
Centre de Dia i l’Espai Jove.

Hem fet altres projectes de
formació ocupacional com els
tallers per a la integració de
persones amb dificultats o di-
versitat funcional, en especiali-
tats d’informàtica, cuina, neteja
d’edificis, jardineria... També or-
ganitzem cursets de preparació

per a la recerca activa d’ocupa-
ció, de manipulació d’aliments i
de plaguicides, entre altres. 

En l’apartat ocupacional,  te-
nim la funció d’afavorir la incor-
poració laboral de joves i els
col·lectius amb dificultats; inter-
mediació laboral entre empre-
ses i persones aturades; gestió
de les subvencions públiques
convocades per als programes
de foment d’ocupació d’interés
social, etcètera.

Per a concloure diré que, si us
trobeu en edat laboral, és im-
portant que us apropeu a l’ADL
per a inserir les vostres dades
en la base de dades municipal,
la qual cosa us pot ajudar a tro-
bar treball, a més de facilitar el
disseny dels programes d’ocu-
pació per ajustar-los als perfils
professionals de veïns i veïnes
del poble.

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT
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Durant el curs escolar 2017-
2018, les tècniques de la
UPCCA hem impartit diferents
sessions preventives a l'alumnat
del CEIP Blat Gimeno i del
Col·legi Santa Joquina de Ve-
druna. En este article, vos pre-
sentem una breu ressenya per-
què pugueu conéixer els temes
treballats en l'àmbit de preven-
ció escolar.

En Educació Primària, hem
impartit sessions sobre el mal
ús i/o abús de les tecnologies
de la informació i la comunica-
ció i també de les xarxes socials
en tercer, ja que existix una de-
manda d'abordar a edats cada
vegada més primerenques esta
temàtica pels problemes que
està ocasionant entre els nos-
tres joves. A més, hem treballat
amb els alumnes de quart, cin-

qué i sisé altres dos temes igu-
alment importants dins de les
habilitats per a la vida i l'educa-
ció en igualtat i respecte: la re-
lació entre l'adquisició d'hàbits
saludables i autoestima, així
com la detecció i correcció dels
micromasclismes a través del
llenguatge, la música, el cinema
i els videojocs.

Paral·lelament, i amb l'objec-
tiu de reforçar les sessions im-
partides en els centres escolars
sobre el mal ús i/o abús de les
TICs i les xarxes socials, vàrem
donar un taller per a pares i ma-
res, amb l'objectiu d'oferir fer-
ramentes i coneixements sobre
les aplicacions i les xarxes so-
cials més utilitzades entre els
menors. Amb això, hem volgut
abordar la prevenció des de to-
tes les àrees del menor, resul-

tant necessària la formació de la
família com a factor de protec-
ció directa.

D'altra banda, els alumnes de
segon d'Educació Secundària
han rebut sessions sobre les ne-
gatives conseqüències del con-
sum de cànnabis i la repercus-
sió que té tant en les seues
relacions personals com en el
seu projecte de vida.

Sense més, només queda de-
sitjar-vos a tots i totes que pas-
seu un bon estiu disfrutant de
les vacances, dels moments
compartits amb la família i els
amics i amigues per a tornar el
pròxim curs escolar amb les pi-
les carregades.

INTERVENCIONS EN 
PREVENCIÓ ESCOLAR
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CULTURA

Lara Salvador va créixer a Vina-
lesa i des de molt xicoteta es va
interessar per la interpretació.
Amb 24 anys, una vegada va fi-
nalitzar els seus estudis, va co-
mençar a dedicar-se a esta dis-
ciplina professionalment i ja han
passat 8 anys des que va prendre
esta decisió.

Per motius formatius i labo-
rals, la nostra veïna es va traslla-
dar a Barcelona quan tenia 20
anys, on ha residit la major part
d’este temps i on ha format part
de diferents projectes. El naixe-
ment d’À Punt li ha permés, però,
començar la seua participació
com a actriu en la minisèrie “Pa-
rany”, una producció per a la ca-
dena autonòmica de tall històric,
d’amor i espionatge, ambientada
en la València capital de la Re-
pública al començament de la
Guerra Civil. “Estic molt con-
tenta perquè gràcies al naixe-
ment d’À Punt tant els companys
i companyes actors i actrius com

altres professionals del sector
audiovisual estan tenint noves
oportunitats”, apunta Lara.

Una de les efemèrides de la
seua carrera va ser l’obtenció
del Premi BBVA de Teatre en la
categoria millor actriu gràcies a
la seua interpretació en l’obra
Alpenstock, peça estrenada a
Barcelona i que ha girat per di-
ferents pobles de Catalunya, a
més d’haver-se interpretat al tea-
tre Micalet de València. D’altra
banda, va  ser guardonada amb
el premi AAPV com a millor ac-
triu revelació per la seua inter-
pretació en “Nosotros no nos ma-
taremos con pistolas”, peça
premiada al certamen Max en la
categoria Millor Autoria Revela-
ció pel treball realitzat per Víctor
Sánchez Rodríguez. L’actriu
també destaca haver sigut part
de “A España no la va a recono-
cer ni la madre que la parió”, la
qual es va portar a teatres de tot
l’estat.

Pròximament, la vinalesina
col·laborarà en l’espectacle
“Mamà Àfrica”, un recorregut
musical pel continent que ha es-
tat desenvolupat pel grup de
percussió “Amores”, del qual
forma part son pare, el veí de Vi-
nalesa Jesús Salvador “Chapi”.

Encara que la seua residèn-
cia es troba actualment a Barce-
lona, Lara es desplaça freqüent-
ment a València. “Estic contenta
de poder treballar tant a València
com a Barcelona, així com a al-
tres ciutats com Madrid”, afirma
l’actriu. “Mai no m’ha importat
desplaçar-me per qüestions de
feina”, conclou.

Lara Salvador, jove
actriu en ascens

Vinalesa és un dels municipis es-
tudiats a un treball de recerca que
Pau Pérez Duato, col·laborador del
projecte “El camp de concentració
de Portaceli (1939-1942)”, està re-
alitzant en l’àmbit comarcal i en el
qual analitza la manera en què es
va aplicar la repressió franquista
entre els anys 1939 i 1943 a l’Horta
Nord. El treball s’està desenvolu-
pant gràcies a una beca concedida
per la Diputació de València que té
com a objectiu fomentar la investi-
gació de qüestions relacionades

amb el conflicte bèl·lic i la dicta-
dura a la província.

A partir tant de fonts escrites
com de testimonis orals, l’investi-
gador ha recopilat interessants da-
des sobre el passat del nostre mu-
nicipi durant el període més dur
del franquisme. Així, es té cons-
tància de la mort de 19 persones,
un 10,5 per mil de la població, com
a conseqüència de la repressió, xi-
fra que convertix al nostre poble
en el segon municipi de la co-
marca, només per darrere de Mas-

samagrell, pel que fa a la propor-
ció de persones que varen perdre
la vida per este motiu. També ha
estudiat els conflictes entre socia-
listes i anarquistes en Vinalesa així
com la figura de Benjamin Orts Hu-
guet, primer alcalde franquista de
Vinalesa, membre de la dreta fa-
langista més extrema.

El resultat del projecte serà un
conjunt de cròniques, una per ca-
dascun dels municipis estudiats,
recopilades en un llibre que es-
tarà finalitzat durant l’any 2019.

S’estudia Vinalesa en un projecte sobre els
primers anys del franquisme a l’Horta Nord
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EDUCACIÓ I CULTURA

La Fundació Pere Bas ha es-
tat durant molts anys ajudant
les famílies de Vinalesa en
la compra de llibres de text.
Amb la posada en marxa del
programa Xarxa Llibre de la 
Generalitat, que garantix
aquesta necessitat bàsica, la
Fundació continua col·labo-
rant amb la compra de ma-
terial escolar per a l’alum-
nat empadronat de segon
cicle d’infantil, primària i se-
cundària. Les bases de la
convocatòria es poden con-
sultar a l’espai web de l’A-
juntament, www.vinalesa.es,
on es detallen els requisits
que han de complir les per-
sones sol·licitants. La sol·li-
citud es podrà formalitzar
entre el 3 i el 17 de setembre
a les oficines municipals.

Ajudes per 
a la compra
de material
escolar

Ja està obert el termini de
matrícula a l’Escola Perma-
nent d’Adults de Vinalesa
per al curs 2018-2019, amb
l’objecte d’obtenir el certifi-
cat de graduat en secundà-
ria i preparar-se per als cur-
sos de valencià elemental,
mitjà i superior.

El preu de la matrícula és
de 8’40 euros, i la mensualitat
d’altres 8’40 euros amb paga-
ment trimestral. Podeu con-
sultar l’horari de les classes i
descarregar-vos el full de la
matrícula a l’espai web
www.vinalesa.es.

Inscripció per
a les activitats
de l’EPA

RECULL 
D’IMATGES

Concert de la Big Band 
de la SRM dins del

programa
Juliol a

la Fresca

Actuació de l'Escola Viva Musica Divisi
d’Itàlia durant el Juliol a la Fresca

Aullido Atómico al Festival Intercomarcal
de Vinalesa (FIV) organitzat per l’Ajuntament,
els Pilarics i la Cort d’Honor

Actuació teatral per a l’alumnat
d’infantil de l’Escola d’Estiu

Eixida de l’alumnat de primària
de l’Escola d’Estiu al parc Gulliver

Eixida del Campament Urbà a la
‘Revolution School Parkour’ de València

Cercavila de la Dixieband en
el Juliol a la Fresca



El Patronat de Serveis Integrals
de Vinalesa (PASIV) va celebrar el
dissabte 30 de juny la XVIII Gala
de l’Esport, en la que es va fer un
reconeixement als millors espor-
tistes i futures promeses dels
Clubs Esportius de la localitat. 

En l’apartat de millor espor-
tista, els guardonats varen ser Yo-
landa Horrillo Javier (Club de
Bàsquet), Equip Infantil (Club de
Futbol), Expedició Isla Reunión
(Club Deportivo Espeleo Traca-
let), Equip Infantin 2n any (Penya

Ciclista Guti), José Molina (BTT),
Equip Cadet Femení (Club de Ka-
rate Kyusho), Gema Martínez
Marco (Club de Pàdel), Javier
Alandes Campos (Club Excursio-
nista Xafant Talons), Candela Mar-
tín Madrid (Club de patinatge ar-
tístic). Pel que fa a les millors
promeses, els reconeixements va-
ren ser per a Ana Lleonart Pardo
(Club de Bàsquet), Xavi Bonet
(Club Pilotari), Equip Aleví (Club
de Futbol), Anna Bayarri Garcia
(Club Deportivo Espeleo Traca-
let), Pablo Machancoses (Penya
Ciclista Guti), Pablo Pastor (BTT),
Martín Miralles Tamorlán (Club
de Karate Kyusho) i Àlex Alcayde
Santarrufina (Club de Pàdel).

Per altre costat, hi tingué lloc el
reconeixement extraordinari al
mèrit esportiu durant la tempo-
rada 2016-2017 en favor del ci-
clista Joan Bou i el jugador de pà-
del Alex Arroyo, que continuen
destacant en la pràctica dels seus
respectius esports.

Se celebra la 18a Gala de l’esport
amb el lliurament de guardons

Guardonats i guardonades durant la 18a Gala de l’Esport, celebrada el passat 30 de juny al pati de la Fàbrica de la Seda.

6

Esports VinalesaESPORTS

La política al voltant del foment
de l’esport base a Vinalesa con-
tinua donant resultats excep-
cionals. Vicent Peydro, alumne
de l’escola de pilota, es va pro-
clamar el passat 12 de juliol
subcampió de l’Individual
sub18 de les escoles de tecnifi-
cació i perfeccionament d’es-
cala i corda, i es perfila com una
autèntica promesa dins del món
de la pilota valenciana.

Vicent Peydro es proclama
subcampió de l’Individual sub18



57

ESPORTS

Seminari de
Karate a càrrec
del mestre
Yasushi Kuno
Els dies 14 i 15 de juliol es
va celebrar a Vinalesa un
seminari de Karate clàssic,
impartit pel mestre Yasushi
Kuno, 9é dan de l'estil
Uechi-Ryu Shubukai. Prop
de 40 practicants vinguts
de diferents parts del país
van poder conéixer de pri-
mera mà el karate Budo, el
qual combina l'aprenen-
tatge de tècniques mar-
cials amb l'entrenament es-
piritual, la qual cosa ho
convertix en una activitat
que es pot desenvolupar a
qualsevol edat i durant tota
la vida.

Classe de Yasushi Kuno a Vinalesa.

L’Ajuntament  ha presentat a la co-
missió d’esports del PASIV, for-
mada per persones representants
dels clubs esportius de Vinalesa,
el projecte europeu “Erasmus
Sport - Projecte best: Begin an
Educative Social Training”. L’ob-
jectiu de la primera fase de ca-
ràcter local és definir i imple-
mentar estratègies i accions en el
nostre entorn mitjançant la xarxa
de les associacions esportives de
la localitat. Amb el projecte, dut a
terme junt amb altres institucions
d’Itàlia i Bulgària, es pretén ge-
nerar un pla d’integració de per-
sones amb diversitat funcional a
través dels esports.

Es presenta el projecte europeu a la comissió d’esports

No ha de ser fàcil mantindre-li
el pols a la pilota valenciana. Ser
un dels millors jugadors, ara per
ara, no només suposa estar mi-
llor preparat físicament, sinó sa-
ber conjugar l’estrés de les par-
tides decisives amb les grans
expectatives que molta gent hi
té posades pel fet de ser una de
les principals figures esportives.

Guanye o perda, Puchol II
continua escrivint una part de la
història del nostre poble, traslla-
dant-nos valors com la constàn-
cia, l’esforç i la passió per allò
que envolta la seua vida.

El passat 15 de juliol celebrà-
rem la victòria de l’equip de Vi-
nalesa a la Copa Diputació d’es-
cala i corda, després d’una gran
final en què el nostre veí va as-
saborir una merescuda victòria
al nou trinquet de Guadassuar i
que va estar televisada per
Àpunt. Junt amb el seu company
Carlos, va derrotar l’equip de
Dénia, format per Pere Roc i To-
màs II, per 60 a 45.

Una vegada més, Pucholl II va
estar acompanyat per familiars,
amistats i el cos tècnic, que vi-
braren a l’escala amb cada
quinze de la partida, intensa-
ment disputat pels dos equips
contrincants. 

L’alcaldessa de Vinalesa, Alba
Catalunya, va presidir el lliura-
ment de trofeus junt amb la pre-
sidenta en funcions de la Dipu-
tació de València, Maria Josep
Amigó; el director general d’Es-
ports de la Generalitat, Josep Mi-
quel Moya; i la diputada d’Es-
ports, Isabel García.

Puchol II guanya la Copa
Diputació d’escala i corda

L’equip de Vinalesa amb els Pucholfans.
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Hospital Clínic Universitari
Guardia Civil Moncada
Emergències
Violència de gènere

961 926 980
961 467 050
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961 973 500
961 309 105
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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 JUNY

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Mar i cel” 

d’Àngel Guimerà
“Ensordecedor” 
de Frances Itani

Des que fou estrenada l’any
1888, “Mar i cel” ha esdevingut
una de les obres de teatre més
llegides i representades de la
nostra literatura. L’adaptació
musical de Dagoll Dagom l’ha
convertida en un clàssic con-
temporani, que s’ha incorpo-
rat a l’imaginari col·lectiu. El
text original té totes les virtuts
de les grans composicions li-
teràries. Tot i estar situada al
segle XVII, uns anys després
de l’expulsió dels moriscos,
l’obra transmet un missatge,
actual i universal, sobre la con-
vivència i el respecte.

A los cinco años, Grania, la hija
de unos trabajadores hotele-
ros irlandeses de una pequeña
ciudad de Ontario, contrae la
escarlatina. La enfermedad la
deja sorda, y de pronto la niña
queda apartada del mundo
que apenas había empezado a
abrirse ante ella. Su madre,
consumida por el sentimiento
de culpa, no acepta la situación
de su hija, pero Grania se salva
gracias a su abuela Mamo, que
intenta enseñarle a leer y a ha-
blar de nuevo. También su her-
mana mayor Tress se convierte
en una valiosa aliada. 

Estem en ple estiu i com tots els
anys es produïxen algunes situa-
cions de molèstia per sorolls tant
al carrer com des d’altres cases.

La solució d’estes situacions
sempre implica informar prèvia-
ment a qui les produïx. Són espe-
cialment freqüents les molèsties
que provenen de les places i
parcs; cal ser pacients, però, abans
d’esgotar la paciència, criden a la
Policia. La majoria de les molèsties
desapareixen amb un simple avís
a qui les produïx.

També a l’estiu es queden
molts habitatges buits; donem a
continuació algunes recomana-
cions que augmentaran la segure-
tat en estes vivendes:
a No publicite en excés el perí-
ode d’absència a la vivenda.
a Carregue les maletes i borses
en el cotxe de forma discreta.
aAssegure el tancament de por-
tes i finestres, especialment, de les
plantes superiors i terrasses.
aTanca bé les aixetes.

Per últim, dir que abans d’un
viatge en cotxe convé revisar l’es-
tat dels frens, neumàtics, elements
d’emergència… i una vegada ens
posem en carretera hem de ser
molt prudents.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 23,0 ºC 
Temperatura mínima: 14,2 ºC
Temperatura màxima: 30,8 ºC

Velocitat mitjana del vent: 4,9 km/h
Ràfega màxima: 38,6 km/h
Precipitació total: 66,8 mm


