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El plenari aprova el
pressupost municipal,

que s’incrementa en un
16% respecte al de 2017

Promoció de la ciència i
respecte pel Medi
Ambient amb la

IV Setmana Inquieta

Les Escoles Esportives
acomiaden la temporada
amb la celebració de la

festa de fi de curs

L’ESCOLA D’ESTIU
CONCILIACIÓ, APRENENTATGE I DIVERSIÓ AMB

Ajuntament de Vinalesawww.vinalesa.es @Aj_Vinalesa @Aj_Vinalesa Ajuntament Vinalesa @AjuntamentVinalesa
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L’Ajuntament de Vinalesa ha apro-
vat els pressupostos generals del
2018. Com ja es porta fent des de
l’any 2000, els comptes se separen
novament entre els generals del
consistori i els del Patronat de Ser-
veis Integrals de Vinalesa (PASIV)
i s’han mantingut pràcticament els
mateixos conceptes que a l’exer-
cici anterior.

La previsió d’ingressos ascen-
dix a 2.529.193,92 €, xifra que su-
posa un increment del 16,07 per
cent respecte a la de l’any passat.
Entre altres coses, este augment
es deu a les aportacions del fons
de cooperació municipal, l’alie-
nació de la parcel·la sobrant al
carrer Iutera o l’ingrés del Con-
veni Singular amb la Diputació de
València per l’actuació de trans-
formació del camp de futbol i el
seu entorn.

Des del consistori afirmen que
la “prudència” en l’elaboració
dels comptes, sumada a l’augment
dels ingressos i a l’esforç realitzat
pel veïnat permetrà continuar
prestant i optimitzant els serveis
oferits a la ciutadania dirigits a
millorar la seua qualitat de vida.

S’ha previst mantindre les bo-
nificacions en els impostos de les
obres realitzades per a millorar
l’accessibilitat per a persones
amb diversitat funcional, els edifi-
cis amb aluminosi i la construcció
de noves edificacions que incor-
poren generadors d’energies al-
ternatives. També es bonificaran
els impostos de béns immobles
per a famílies nombroses titulars
de vivendes de protecció pública,
els de recollida de residus sòlids
per a aquelles persones amb pocs
recursos econòmics i es conti-

nuarà aportant una ajuda a jubilats
i pensionistes per a l’adquisició
de medicaments.

Una altra mesura contempla el
manteniment i millora de les sub-
vencions segons el nivell de renda
a famílies amb infants matriculats
a l’escola infantil municipal. Així
mateix, es considera important
continuar amb la partida per al
servei de psicologia municipal,
augmentar la destinada a la segu-
retat ciutadana i continuar finan-
çant polítiques dirigides a fomen-
tar l’ocupació.

Finalment, a través d’un pla
d’estalvi energètic es volen subs-
tituir les lluminàries de vapor de
sodi per altres amb tecnologia
LED i es contemplaran actuacions
de millora de les infraestructures
esportives, del Centre Cívic i de
l’Espai Jove de Vinalesa.

El plenari aprova el pressupost

TAULA PRESSUPOSTOS 2018
AJUNTAMENT PASIV DEDUCCIÓ

TRANSF. INT.
TOTAL

CONSOLIDAT
1. Impostos directes 1.262.227,58 € 0,00 € 1.262.227,58 €
2. Impostos indirectes 15.476,59 € 0,00 € 15.476,59 €
3. Taxes i altres ingressos 163.231,07 € 105.190,00 € 268.421,07 €
4. Transferències corrents 644.908,00 € 392.610,00 € 367.910,00 € 669.608,00 €
5. Ingressos patrimonials 100,00 € 10.200,00 € 10.300,00 €
6. Alienacions inv. reals 103.160,68 € 0,00 € 103.160,68 €
7. Transf. de capital 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €

TOTALS 2.389.103,92 € 508.000,00 € 367.910,00 € 2.529.193,92 €
1. Personal 747.150,00 € 212.800,00 € 959.950,00 €
2. Compra béns corrents 582.383,00 €  218.500,00 € 800.883,00 €
3. Despeses financeres 8.200,00 € 1.900,00 € 10.100,00 €
4. Transferències corrents 644.076,87 € 65.700,00 € 367.910,00 € 341.866,87 €
6. Inversions reals 324.022,53 € 9.100,00 € 333.122,53 €
9. Passius financers 83.271,52 € 0,00 € 83.271,52 €
TOTALS 2.389.103,92 € 508.000,00 € 367.910,00 € 2.529.193,92 €
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DESENVOLUPAMENT  

Ara fa onze anys creuava el ba-
rranc del Carraixet per zona
seca. Estava a punt d’endinsar-
me en un projecte anomenat
com aquell mateix element geo-

gràfic, la Mancomunitat de Ca-
rraixet. Aquesta tenia la seu a un
xicotet municipi anomenat Vina-
lesa, i he de reconéixer que fins
aquell moment era un poble to-
talment desconegut. No tardaria
molt a descobrir la vertadera
màgia que amagaven els seus
carrers i, sobretot, el sentiment
d’orgull dels seus veïns i veïnes
per la seua terra.

El 2008 finalitze el meu con-
tracte amb la Mancomunitat i co-
mence a formar part de l’equip
de treball tècnic de joventut, cul-
tura, educació i esporàdicament
festes de l’Ajuntament de Vina-
lesa. En 2010 emprenia el pro-
jecte més ambiciós i il·lusionant
pel qual havia treballat anys en-
rere: l’Espai Jove, un lloc de con-

vivència pensat perquè els i les
jóvens de Vinalesa pogueren
compartir les seues passions, in-
quietuds i vivències. Fins a la
data ha estat la meua tasca dià-
ria, la qual treballe dia a dia per
a millorar i créixer.

Als estius tinc la gran sort de
poder participar en l’escola
d’estiu i el campament urbà,
amb models municipals, públics,
on l’animació sociocultural
passa a tindre un protagonisme
màxim. Enguany celebraré la
meua desena edició de l’Escola
d’Estiu i la novena del campa-
ment urbà amb unes xifres d’ins-
cripció elevadíssimes. Això em
fa sentir cada dia amb més força
i no perdre la il·lusió per conti-
nuar endavant.

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT

Ll
ui
s 
Al
be
rt

TÈ
C
NI
C
 D
E 
JO
VE
NT
U
T

L’execució dels projectes desen-
volupats a través del Programa
Provincial d’Obres i Serveis
(PPOS, actualment SOM) de l’any
2017 està finalitzant. Actualment
s’està treballant en  el rebaix de
les voreres en els encreuaments
pròxims a l’escola pública,  com
ara en el carrer dels Jocs i de la
Fila, a més d’alguns trams del ca-
rrer Major, Doctor Mollà o plaça
Gafaüt.  La inversió, de 36.431’94
euros, va acompanyada de la ins-
tal·lació de taulells hidràulics de
diferent color per a millorar l’es-
tètica dels vials, alhora que s’a-

conseguix millorar l’accessibili-
tat per a les persones amb diver-
sitat funcional i per a les famílies
que porten als bebés en cotxet. 

Recentment també s’ha realit-
zat una modernització de la ins-
tal·lació elèctrica del poliesportiu
amb la mateixa subvenció, amb
una dotació econòmica de
15.720,40 euros.

En la present edició del pro-
grama el municipi rebrà 240.000
euros, que s’invertiran en la re-
modelació del pati del Centre Cí-
vic, la construcció de noves de-
pendències policials, el
desenvolupament del pla d’efi-
ciència energètica i la millora de
l’accessibilitat en espais públics.

Manteniment de l’escola
Durant este estiu, a banda de les
tasques de manteniment que l’A-
juntament realitza tots els anys a
l’escola pública, el consistori in-
vertirà part dels fons propis per a
pintar les façanes del centre.

Nous programes
d’ocupació
L’Ajuntament ha iniciat el pro-
cés de selecció del personal
que es beneficiarà dels pro-
grames d’ocupació de la Ge-
neralitat EMCUJU i EMPUJU.

Per a la primera de les dos
modalitats, la qual es dirigix a
la contractació de joves qua-
lificats menors de 30 anys, se
sol·liciten perfils per a les ti-
tulacions en ADE, Relacions
Laborals, Informàtica, Peda-
gogia i un arxiver o arxivera.
Per a EMPUJU, centrat en per-
sones amb menys de 30 anys
independentment que dispo-
sen o no d’algun tipus de qua-
lificació, es cobriran els llocs
de treball de consergeria,
construcció, jardineria i ad-
ministració.

Recentment també s’ha
contractat a una persona ma-
jor de 55 anys a través del Pla
d’Ocupació de la Diputació,
qui està prestant els seus ser-
veis com jardiner.

Es milloren els accessos
al voltant del col·legi

Un veí creua per una de les voreres rebaixades.
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BENESTAR

El taller cognitiu va concloure el
passat 30 de maig. Esta activitat,
dirigida a persones majors i
promoguda  pel departament de
Serveis Socials, es realitza cada
setmana durant el curs escolar i
té com a objectiu ajudar a les
persones participants a mantin-
dre en bon estat les seues capa-
citats mentals i sensorials.

Cloenda del
taller cognitiu

Nova edició de
les ajudes als
medicaments
La comissió encarregada de la
baremació de les sol·licituds
presentades per a persones
majors i pensionistes per a ob-
tindre l’ajuda a l’adquisició de
medicaments es va reunir el
passat 14 de juny per tal d’es-
tudiar les peticions rebudes. A
través d’esta prestació, l’Ajun-
tament dóna suport a les per-
sones majors del poble que dis-
posen de recursos econòmics
limitats i no poden fer front a
les despeses generades per la
compra de medicaments.

Pròximament es publicarà el
llistat amb les persones a les
quals se’ls ha concedit l’ajuda i
es notificaran els passos que cal
seguir per a sol·licitar la targeta
que s’haurà de presentar quan
s’acudisca a la farmàcia. En-
guany s’ha produït un incre-
ment de les persones que han
sol·licitat la prestació, un fet
que es traduirà en l’augment de
beneficiaris i beneficiàries.

El grup de baremació està
format per l’alcaldessa, el regi-
dor de Benestar Social, un re-
presentant de cada grup polític,
el secretari de la Corporació i
la treballadora social.

Escola d’Estiu per a
persones majors

Inauguració de l’Escola d’Estiu per a Persones Majors amb un taller de música africana.

Entre el 4 i el 20 de juny s’ha des-
envolupat l’Escola d’Estiu per a
Persones Majors de Vinalesa. L’ob-
jectiu de la iniciativa és millorar la
qualitat de vida d’aquest sector
poblacional, des de la promoció
d’un envelliment i la prevenció so-
cial i comunitària. La participació
en els tallers ha estat d’entre 20 i
25 persones per activitat, de ma-
nera que el departament de Ser-
veis Socials valora amb positivitat
avançar la programació al mes de
juny per l’increment del nombre
de persones assitents. Excursió al Palau del Marqués de Dos Aigües.



Els 180 xiquets i xiquetes matricu-
lats enguany en l’escola d’estiu de
Vinalesa encetaren la present edi-
ció el passat 25 de juny. Gràcies a
esta iniciativa, els infants d’entre 3 i
10 anys tant del poble com d’altres
localitats disposen d’un espai on re-
alitzar divertides i saludables acti-
vitats d’oci i formatives fins al 31 de
juliol al mateix temps que s’oferix
als pares i mares un servei de con-
ciliació familiar.

La primera va ser una jornada
d’introducció per a presentar-se i
conéixer els monitors i monitores i
la resta de xiquets i xiquetes. Les ac-
tivitats començaren el segon dia i
d’entre les realitzades va destacar
l’anomenada “Biblioteca de colors”,
una iniciativa del col·lectiu de les-
bianes, gais, transsexuals i bise-
xuals Lambda, que va consistir en el
contacontes “El viaje de Flop” per
als infants de 6 i 7 anys.

Enguany, l’escola d’estiu de Vi-
nalesa celebra la seua 30 edició i en

esta ocasió porta el nom de “Vina-
lescena”, ja que el teatre serà el fil
conductor de les diferents activi-
tats, amb les quals els menors po-
dran endinsar-se en este art. Es re-
alitza diàriament una visita al
poliesportiu on els menuts i menu-
des practiquen natació i altres es-
ports i els divendres la rutina es
trenca amb activitats diferents de
les habituals. En definitiva, la finali-
tat és, com cada any, que els infants
disfruten aprenent.

55

EDUCACIÓ

Grup de xiquets i xiquetes a l’Escola d’Estiu.

Ninos plena
les places per
al pròxim
curs escolar
Per segon any consecutiu,
l’escola infantil Ninos de Vi-
nalesa cobrirà totes les pla-
ces del centre, donant res-
posta a 74 famílies amb fills i
filles d'entre 0 i 3 anys.

Ninos consolida el seu po-
sicionament al capdavant
d’un projecte educatiu fona-
mentat en la innovació peda-
gògica i les noves metodolo-
gies. El treball que
desenvolupa el seu equip
docent des de la igualtat i la
responsabilitat social, han
posicionat al centre com un
referent educatiu en la loca-
litat i en la comarca.

La concepció dels espais
és una de les característi-
ques diferenciadores de l'es-
cola, que converteix les zo-
nes exteriors com una
prolongació de l'aula i no
simplement com espais d'ús
limitat als moments d'oci o
de joc.

L'escola acollirà el curs vi-
nent la gratuïtat en el nivell 2-
3 anys dins de la xarxa pú-
blica que ha reconegut la
conselleria d'Educació. L’a-
lumnat matriculat en les clas-
ses de 0-1 i 1-2 anys s’asse-
gura la continuïtat de la plaça
en el cicle i per tant la gra-
tuïtat en el nivell 2-3 anys.

Comença Vinalescena,
oci compartit durant
les vacances escolars

EDUCACIÓ VIÀRIA. La Policia Local de Vinalesa ha realitzat un
curs d’educació viària per a l'alumnat de les escoles de la loca-
litat. Els xiquets i xiquetes han rodat amb les seues bicicletes i pa-
tins per un circuit instal·lat al pati del Centre Cívic, on han  apro-
fundit i reforçat el seu coneixement dels senyals de trànsit.
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Un any més, la Setmana Inquieta
ha omplit el nostre poble de cièn-
cia i medi ambient. Del 4 al 16 de
juny s’han tractat matèries tan di-
verses com la biologia marina, el
disseny, la biodiversitat urbana, els
residus, l’horta, la genètica o l’as-
tronomia. Va començar al col·legi
Santa Joaquina de Vedruna amb la
xarrada “Gegants del Medite-
rrani”, a càrrec del catedràtic Toni
Raga. Als tallers de digitalització
casolana recordàrem i escoltàrem
relats al voltant de fotos antigues,
història de Vinalesa que cal con-
servar. També hem descobert mit-
jançant un col·loqui les falles del
futur, amb ninots fets amb palla
d‘arròs i impresos en 3D. Les acti-
vitats van continuar la construcció

d‘un alberg per a bitxos i amb la
visita, per part de l’escola pública,
de la mostra “La més neta del Me-
diterrani”. Una xarrada sobre ge-
nòmica nutricional, el documental
“Savis de l’horta”, un sopar de pa
i porta i la projecció del curtme-
tratge “Terra de Muixeranga” van
completar la programació, que va
culminar el dia 16 amb l’organitza-
ció d’un Geocaching per l‘horta i el
Carraixet. Més tard es va celebrar
la tradicional Nit dels Estels amb la
participació de més d’un centenar
de persones. Passada la mitjanit,
una vegada els núvols escampa-
ren, poguérem observar Mart, Sa-
turn i Júpiter. Un moment màgic;
un  colofó espectacular de la IV
Setmana Inquieta.

Preparació de la Nit dels Estels.

Campanya de
control del
mosquit tigre
Amb l’arribada de l’estiu, l’A-
juntament de Vinalesa reprén
la campanya de prevenció
contra el mosquit tigre per a
evitar la seua proliferació. El
Consistori està vigilant els
llocs més habituals per a la
seua cria, com són els em-
bornals, la xarxa de saneja-
ment i els parcs i jardins de la
localitat. Això no obstant, es
recorda que és necessària la
col·laboració ciutadana, per-
què el 90% del lloc de cria
d’este mosquit és en espais
privats, és a dir, a les cases
dels particulars. El mosquit ti-
gre és un vector de malalties
greus com el virus Zika, que
entre altres infermetats pot
produir microcefàlies en els
fetus si piquen una dona em-
barassada.

Ciència i medi ambient
amb la Setmana Inquieta

SOSTENIBILITAT Sostenibilitat Vinalesa @MediambientVina

Vinalesa és 
protagonista
en Agrosfera
RTVE va emetre a principi de
juny un capítol sobre la Ruta
de la Seda en el programa
Agrosfera. Al documental es
va parlar de l’antiga fàbrica
de Vinalesa, així com d’altres
indrets com el taller Garín de
Montcada, l’horta d’Alboraia
o la Llotja de València.

Taller de construcció d’un alberg per a bitxos a l’Espai Jove de Vinalesa.

L’alumnat del col·legi públic visita l’exposició.
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CULTURA

Foment lector per als més
menuts amb l’activitat “Con-
tes agafats de la mà” a la Bi-
blioteca Municipal.

Nova edició de
Juliol a la Fresca
Arriba una nova edició de Juliol
a la Fresca. Com cada any, la
programació omplirà el pati del
Centre Cívic de diferents activi-
tats d’oci entre els dies 6 i 28 de
juliol.

El calendari l’encetarà la So-
cietat Renaixement Musical de
Vinalesa amb un concert que se
celebrarà el dia 6. L’agrupació
tornarà a posar música a les nits
d’estiu el dia 19 amb una actua-
ció la seua Big Band, especta-
cle que estarà acompanyat d’un
sopar de pa i porta.

El dia 20 tindrà lloc el Festival
Intercomarcal de Vinalesa, un
esdeveniment de música indie
que comptarà amb propostes
musicals de diferents grups i
DJs de moda.

Els més joves podran disfru-
tar de la cercavila i el concert
de la Jove Dixieland Band el dia
21 i de la festa de fi de curs de
l’escola d’estiu el 27.

Finalment, l’associació de ju-
bilats ha organitzat dos sopars.
El primer d’ells es realitzarà el
dia 14 i el segon, el 28.

GALERIA
D’IMATGES

Presentació del poemari En
el decréixer de la pluja de
l’alfarera Maria Carmen Ar-
nau a la Biblioteca Municipal,
que va comptar amb la
col·laboració de l’escriptor
valencià Manel Alonso.

Presentació de l’obra La vida
improbable de Joan Fuster
amb la presència de quatre
de les seues autores, amb la
participació del grup de lec-
tura de Vinalesa, coordinat
pel nostre veí Joan Enric
Iriarte.

Trobada de Corals de la
Mancomunitat del Carraixet
celebrada en l’església d’Al-
fara del Patriarca, amb la par-
ticipació de la Coral Pi de
l’Anell de la Societat Renai-
xement Musical de Vinalesa.

Dissabte 30 de juny. Gala de
l’Esport amb el reconeixement a
les persones esportistes i clubs
de Vinalesa.

Divendres 6 de juliol. Concert
de la banda de la Societat Re-
naixement Musical de Vinalesa,
a les 22 h. al pati de la Fàbrica.

Dissabte 14 de juliol. Sopar or-
ganitzat per l’Associació de Ju-
bilats.

Dijous 19 de juliol.Concert de
la Big Band de la Societat Renai-

xement Musical i sopar de pa i
porta. A les 21.30 hores al pati
de la Fàbrica. Inscripció prèvia.

Divendres 20 de juliol. Festi-
val Invercomarcal de Vinalesa,
amb l’actuació de Retrotheme,
Smussa, Femme Fractal, Aullido
Atómico, DJ Anyone i DJ Hector
Llaros i Tormo. Organitzat per la
Cort d’Honor i els Pilarics 2018.

Dissabte 21 de juliol. Cerca-
vila i concert de la Jove Dixie-
land Band. A les 19.30 hores
amb eixida des del pati de la
Fàbrica.

Divendres 27 de juliol. Festa
de fi de curs de l’Escola d’Estiu.

Caldrà apuntar-se prèviament a
les oficines de l’Ajuntament.

Dissabte 28 de juliol. Sopar or-
ganitzat per l’As. de Jubilats.

AGENDA
D’ACTIVITATS
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El 26 de juny celebràrem el Dia
Internacional de la Lluita contra
l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de
Drogues, i açò mereix algunes
reflexions a partir de les segü-
ents dades, les quals s’han ex-
tret de l’enquesta ESTUDES a jo-
ves de 14 a 18 anys de
2016-2017:
a Els joves s’inicien en el con-
sum d’alcohol i tabac als 14
anys, i cànnabis amb 14,8.
a L’alcohol és la substància que
es percep com menys perillosa,
i es pensa que el tabac és més
perillós que el cànnabis.
a Quasi el 76% de les persones
enquestades ha consumit alco-
hol en els últims 12 mesos, 35%
tabac, i 26% cànnabis. D’estos
últims, un 4% realitza un con-
sum problemàtic.
a La Comunitat Valenciana pre-
senta unes xifres que es troben
per damunt en consum de càn-
nabis, alcohol i tabac diari res-
pecte a la mitjana nacional.
aTots els caps de setmana, dot-
zenes de joves són atesos en els
serveis d’urgències per les con-
seqüències tant directes (per
xemples, comes etílics) com in-
directes (accidents, baralles)
del consum de drogues.
a Un 30% de pares i mares per-
meten que els seus fills i filles
fumen tabac.

La reflexió sorgix ara. Com
és possible que enguany, se-
gons el baròmetre del CIS
(Centre d’Investigacions Socio-
lògiques), els espanyols i espa-
nyoles situem les drogues en la
posició 27 dins dels principals
problemes del país? Si volgué-
rem trobar la problemàtica de
les drogues entre les 10 prime-

res posicions de les preocupa-
cions dels espanyols, ens hau-
ríem de remuntar al 2007.

Òbviament, la ciutadania ge-
neral no coneix estes dades,
però és indubtable que tots i to-
tes sabem que hi ha massa me-
nors que fan botelló, compren
alcohol en els supermercats i
bars i fumen porros i tabac. Es-
tos joves poden ser els nostres
fills i filles, néts i nétes, nebots i
nebodes, veïns i veïnes. I ells i
elles són el futur.

Si volem un entorn lliure de
drogues per a ells i elles, no po-
dem ignorar esta realitat social.
Tots i totes hem de prendre una
part activa. No hem de norma-
litzar que  beguen (hem de pa-
rar de dir això de “És que tots
els seus amics i amigues ho
fan”). No els venguem alcohol
(“Dóna el mateix, no fa falta que
li demane el DNI, sembla major
d’edat”). No permetem que fu-
men (segur que has sentit això
de “Jo també fume, com li puc
dir que no ho faça?”).

No reaccionem únicament
quan apareguen els suspensos
inesperats, l’absentisme, les dis-
cussions familiars, les tornades
a casa “a les tantes” sense aga-
far el telèfon ni descarreguem
les responsabilitats en altres. Si
no veiem i atenem el problema,
no actuarem o ho farem tard. Da-
vant qualsevol actitud sospitosa,
parlar amb el teu fill o filla pot
ser d’enorme importància.

SANITAT

ÚS INDEGUT I TRÀFIC
IL·LÍCIT DE DROGUES

UNITAT DE PREVENCIó 
COMUNITàRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

ÚS DE PLÀSTICS
PER ROSA Mª PITARCH,

FARMACÈUTICA

El 5 de juny s’ha celebrat el
Dia Mundial del Medi Am-
bient. “Un planeta sense con-
taminació per plàstics” és el
lema escollit per l’ONU per a
enguany. L’objectiu és fomen-
tar la consciència i l’acció glo-
bal al voltant d’esta matèria
per a fer un ús més responsa-
ble d’este material.

Segons dades de l’ONU, en
el món, cada minut es llancen
als oceans l’equivalent a un ca-
mió ple de plàstic i, a este
ritme, es calcula que en 2050
hi haurà en estes aigües més
volum d’este material que de
peixos.

Des de SIGRE, et donem es-
tes recomanacions:
a Utilitza les teues bosses
quan vages a comprar.
a Optimitza l’ús de plàstic en
botelles. Beu aigua de l’aixeta
quan siga possible o tracta
d’elegir envasos de més ca-
pacitat, de 5 litres per a l’aigua
o 2 per a refrescs.
a Si treballes en una oficina,
emporta’t la teua pròpia tassa
de café.
a Tracta d’evitar els envasos
d’un sol ús, com els coberts o
gots de plàstic.
aCompra preferiblement els
aliments a granel, com les frui-
tes i verdures.
aRecicla sempre els envasos
de plàstic, llandes i brics en el
contenidor groc.
aRecorda que els envasos de
medicaments (blísters, flas-
cons  o pots de plàstic) sempre
es dipositen en el punt SIGRE
de la farmàcia, estiguen buits o
tinguen restos de medica-
ments, i mai en el contenidor
groc.

Seguint estos consells evi-
taràs la contaminació dels eco-
sistemes. Anima’t i cuida la sa-
lut de la natura!



Les persones participants en els
tallers d’escacs i guitarra realit-
zaren demostracions de l’apre-
nentatge a la cloenda del curs el
passat 9 de juny a la plaça de Cas-
tell.  El grup d’escacs va celebrar
el seu campionat final, en el qual
participaren al voltant dels 20 xics
i xiques d’entre 7 i 13 anys que
practiquen este esport.

Les persones aprenents de
guitarra, per la seua part, feren un
concert en el quan interpretaren
cançons de rock&roll clàssic,
rumba i pop.

59

JOVENTUT

Els tretze joves dels municipis de
la Mancomunitat del Carraixet (Vi-
nalesa, Alfara del Patriarca, Foios i
Bonrepòs i Mirambell) beneficiats
pel Programa Jove Oportunitat
(JOOP) finalitzaran la seua partici-
pació el 13 de juliol. Es tracta
d’una iniciativa de l’IVAJ i finan-
çada pel Fons Social Europeu que
té com a objectiu assessorar i
orientar joves que no tenen ni el tí-
tol de batxillerat ni el de grau
mitjà de Formació Professional,
perquè puguen millorar les seues
perspectives laborals.

El grup ha comptat amb un co-
ach que els ha seguit a través de
tot el procés i qui, amb diferents
dinàmiques i visites a empreses,
els ha ajudat a veure quines són
les seues potencialitats i en quins
sectors laborals es trobarien més
còmodes treballant.

De les 13 persones partici-
pants, 10 han decidit reprendre
els estudis. Així, durant el pro-
grama, estigueren estudiant per a
la prova d’accés al grau mitjà de
formació professional, preparació
que es va realitzar al nostre poble.
6 dels joves ja realitzaren l’exa-

men, 2 sol·licitaren l’accés a l’FP
bàsica i 2 pogueren accedir di-
rectament perquè disposaven del
graduat.  Per a la resta s’han buscat
alternatives més adients amb els
seus interessos i circumstàncies
personals.

Pablo, el coach del grup, des-
taca que gràcies al programa ha
augmentat l’autoestima de les per-
sones participants en ajudar-los a
descobrir quins són els sectors la-
borals que més els agraden i con-
véncer-los que poden convertir-
se en autèntics professionals.

Una de les nombroses excursions del JOOP.

Alternativa formativa i
laboral amb el JOOP

Festa de clausura dels tallers d’escacs i guitarra

Comença el
campament
juvenil d’estiu
El campament urbà per a jo-
ves començarà el pròxim 2
de juliol. A una setmana de
l’inici, més de 40 persones
d’entre 11 i 16 anys s’han
apuntat a esta iniciativa, cen-
trada enguany en el sector
audiovisual. Així, les perso-
nes participants produiran un
curtmetratge, un documental
i una peça de stop motion
amb l’ajuda de diferents pro-
fessionals del sector.

A més de les accions em-
marcades en l’audiovisual,
els joves realitzaran diferents
jocs i practicaran esports al-
ternatius com, per exemple,
el parkour, el qual consistix a
superar diferents obstacles
urbans utilitzant la força del
cos, acció que comptarà amb
els serveis del col·lectiu de
Russafa R-evolution School.
Esta oferta d’oci alternatiu i
saludable per a les vacances
d’estiu es completa amb les
excursions i visites que es
programen els divendres.
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Esports VinalesaESPORTS

Més de 400 xiquets i xiquetes es
matriculen cada any a les Escoles
Esportives de Vinalesa. Una xifra
molt elevada, donada la grandària
del nostre municipi, resultat de la
política esportiva desenvolupada
en la població des de fa més de
15 anys.

El passat dissabte 23 de juny
tingué lloc la tradicional festa de
fi de curs, que va congregar els
menors i les seues famílies. Pel
poliesportiu municipal es calcula
que passaren més de 1.000 per-
sones per a gaudir d’un matí de
convivència per tal d’acomiadar
la temporada. 

La jornada va iniciar a les 9.30
hores. Els xiquets i xiquetes que
assistiren s’agruparen per trams
d’edat per a realitzar jocs i activi-
tats esportives. Tot seguit tingué
lloc un esmorzar i exhibicions de
l’escola de Patinatge i del Club
d’Espeleologia Tracalet. La festa
va cloure a les instal·lacions de la
piscina municipal, on els menuts i
les menudes inauguraren la tem-
porada estival amb un refrescant i
divertit bany. Ascens pel rocòdrom amb Tracalet.

Les Escoles Esportives acomiaden la
temporada amb la festa de fi de curs

L’alumnat de les Escoles Esportives realitzaren jocs i activitats físiques agrupat per trams d’edat.

Esmorzar per a totes les persones assistents.

Vinalesa forma part del projecte
europeu Hilights, que té com a
objectiu generar un pla d’inte-
gració de persones amb diversi-
tat funcional a través dels esports
i que compta amb la participació
d’altres institucions d’Itàlia i Bul-
gària. Durant les pròximes set-
manes es convocarà a totes les
associacions esportives de la lo-
calitat per a presentar la inicia-
tiva amb detall i demanar la im-
plicació dels col·lectius amb la

finalitat de crear una xarxa local.
A les persones integrants se’ls
impartirà un seminari sobre dis-
capacitat i barreres psicològi-
ques i un altre al voltant de les
barreres físiques existents, rela-
cionades amb l’accessibilitat
dels equipaments esportius de
Vinalesa.

En novembre tindrà lloc una
reunió transnacional en el nostre
municipi per a analitzar totes les
aportacions recollides.

Implicació del municipi en el
projecte europeu Hilights

Noves activitats
per al gimnàs
Totes aquelles persones
que es matriculen per a uti-
litzar les instal·lacions i ser-
veis del gimnàs municipal
en juliol, podran gaudir de
manera gratuïta d’un curs
de natació en la piscina. 

D’altra banda, ja s’estan
concretant les novetats de
cara a la pròxima tempo-
rada, com la incorporació
de classes amb exercicis
d’alta intensitat, semblant al
Crossfit.



L’estiu ha arribat enguany acom-
panyat d’una calor sufocant. Hem
estrenat l’estació amb l’obertura
de la piscina municipal, el passat
23 de juny. Un servei oferit per
l’Ajuntament per a combatre les
altes temperatures d’aquesta
època de l’any amb l’accés a les
instal·lacions mitjançant els ba-
nys lliures. Paral·lelament, la re-
gidoria d’Esports, amb l’objectiu
de fomentar les activitats espor-
tives aquàtiques, ha programat
un any més un ampli ventall de
cursets per a persones de totes
les edats. Infants, joves i majors
poden triar l’horari que més els
agrade per a aprendre a nadar o
perfeccionar la seua tècnica
amb l’ensenyament realitzat per
part de monitors especialitzats.

Natació, aiguafitness i natació
terapèutica confeccionen una
variada oferta d’activitats durant
els mesos de juliol i agost, tot i
que es poden organitzar noves
iniciatives si hi ha suficient de-
manda per part del veïnat.

Podeu consultar a les oficines
municipals o a l’espai web de
l’Ajuntament, www.vinalesa.es,
el díptic amb el calendari, preus,
condicions i normativa per a uti-
litzar les instal·lacions de la pis-
cina municipal. L’equipament
obrirà al públic de dilluns a di-
vendres entre les 12 i les 19 ho-
res; els caps de setmana i dies
festius entre les 11 i les 20 hores;
i els dimarts i dijous de juliol i
agost entre les 22 hores i la 1 de
la matinada. 

ESPORTS
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Banys lliure
i cursos de
natació a la
piscina

Pròximes cites
del calendari
esportiu local
Més de 130 patinadors i
patinadores participaren a
finals de maig en la final
de la Lliga Amistat de pati-
natge artístic, que es va ce-
lebrar al nostre municipi.
La jornada va comptar
amb els Clubs de Cullera,
Manises, Silla i Vinalesa,
que disputaren 6 nivells fe-
deratius diferents.

Trobada de
majors de la
Mancomunitat
El pati de la Fàbrica va
acollir el 25 de maig la
XVIII edició de la Trobada
de Gimnàstica per a Ma-
jors de la Mancomunitat
del Carraixet. Hi tingueren
lloc exhibicions de les co-
reografies preparades pels
grups participants i una
masterclass conjunta. Final-
ment, hi hagué un berenar
de germanor amb anima-
ció.

Exhibició al pati del Centre Cívic.

Club de Patinatge de Vinalesa.

CAMPIONAT AUTONÒMIC DE GALOTXA. El carrer de pilota va-
lenciana “Puchol II” de Vinalesa va acollir el passat diumenge 24 de juny
les finals escolars del Campionat Autonòmic de Galotxa del Trofeu El
Corte Inglés en les categories de Cadet, Benjamí, Infantils i Alevins.



Ajuntament 
Fax
Policia Local
Centre de Salut
Centre Cívic (Bar)
Biblioteca Municipal
Gimnàs Municipal
Centre de Salut Foios

961 499 798
961 495 621
629 393 967
961 205 660
657 895 909
961 496 515
961 481 229
961 926 260

Ambulatori Massamagrell
Urgències Massamagrell
Ambulatori Carrer Alboraia
Ambulatori C. Padre Porta  
Hospital Clínic Universitari
Guardia Civil Moncada
Emergències
Violència de gènere

961 926 980
961 467 050
961 244 000
963 469 563
961 973 500
961 309 105
112
016

Publicació mensual de
l’Ajuntament de Vinalesa
Impressió: Marí Montañana
Direcció i edició: Alamida
Dipòsit Legal: V-3506-1999

comunicacio@vinalesa.org

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 MAIG

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“La força d'un destí” 
de Martí Gironell

“Los perros duros no...” 
de Arturo Pérez Reverte

Amb vint-i-un anys, Ceferino
Carrión fuig de l’Espanya
franquista buscant aires nous.
Després d’intentar-ho diver-
ses vegades aconsegueix
embarcar a bord d’un vaixell
en direcció als Estats Units,
per fer realitat el seu somni. A
Nova York canviarà d’identitat
i es convertirà en ciutadà
nord-americà amb el nom de
Jean Leon. A punt de ser cri-
dat a files per anar a la guerra
de Corea, torna a fugir a Ho-
llywood, on un seguit de cops
de sort el porten a viure a un
pam de la glòria. 

Hace días que en el Abreva-
dero de Margot, donde se re-
únen los chuchos del barrio,
nada se sabe de Teo y de Bo-
ris el Guapo. Sus colegas pre-
sienten que detrás de su des-
aparición hay algo oscuro,
siniestro, que los mantiene
alerta. Lo ocurrido no puede
ser nada bueno; lo sospechan
todos y lo sabe su amigo el
Negro, luchador retirado con
cicatrices en el hocico y en la
memoria. Para él es cuestión
de instinto, de experiencia so-
breviviendo en las situacio-
nes más difíciles. 

L’estiu és el període de l’any amb
més intensitat de trànsit per oci i
d’augment de l’ús de bicicletes.

A les vies urbanes, els traçats
estan plens d’encreuaments amb
senyals de stop, de cedir el pas,
de passos de vianants i rotondes.
Estos són els punts on dins dels
nuclis urbans es produïxen la ma-
joria d’accidents.

És habitual veure la confiança
que algunes persones tenen quan
arriben als encreuaments pen-
sant que no s’aproximarà cap al-
tre vehicle. En conseqüència es
donen les situacions de risc im-
minent d’accident amb fortes fre-
nades, maniobres evasives… Tot
per no tindre la percepció de pe-
rill que advertix la senyalització.

Sense ser una població on la
incidència del trànsit resulta ne-
gativa per accidents o per nom-
broses i continues infraccions sí
que cal recordar als conductors,
així com als pares i mares dels in-
fants que transiten en bicicletes,
que les normes de trànsit estan
per a donar seguretat en les vies
a tots els usuaris. Els pares, mares
i familiars dels joves, amb més
experiència en la conducció, po-
den donar bons consells.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 18,4 ºC 
Temperatura mínima: 7,9 ºC

Temperatura màxima: 27,1 ºC
Velocitat mitjana del vent: 4,4 km/h

Ràfega màxima: 43,5 km/h
Precipitació total: 15,6 mm


