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Serveis Socials presenta
“La quarta pota” per a
donar a conéixer les 

funcions del departament

L’Ajuntament coordina
l’organització de
l’Escola d’Estiu i

el Campament Urbà

S’enllestix la 
programació de la 

IV Setmana Inquieta
de Vinalesa
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L’Ajuntament de Vinalesa ha
presentat el document d’adhe-
sió al programa “La dipu et
beca” que promou la Diputació
de València junt amb els munici-
pis de la província per a afavorir
una experiència professional
entre els joves valencians.
Si eres major de 18 anys, es-

tàs estudiant algun grau o un ci-
cle superior de formació pro-
fessional, i residixes en algun
municipi de la província de Va-
lència,  pots resultar beneficiari
d'una beca de 500 euros al mes

durant els mesos de juliol i
agost, realitzant pràctiques en
l’Ajuntament de Vinalesa. Esti-
gueu atents, perquè en pocs
dies es publicaran les bases de
la convocatòria.
Per altre costat, pròximament

es contractarà a una persona
major de 55 anys a través del Pla
d’Ocupació de la Diputació, en-
titat que finança un programa
d’inserció laboral adreçat a un
dels sectors amb més dificultats
per a accedir hui en dia al mer-
cat laboral.

Pel que fa a les borses d’ocu-
pació local, ja està en vigor la
referent a la neteja viària i edifi-
cis municipals, de la qual es re-
alitzaran les primeres contracta-
cions a partir de juny.
D’altra banda, ja s’han publi-

cat les llistes amb la relació de
persones admeses i excloses
per a la confecció de les borses
d’ocupació de monitors de
temps lliure i esportius per a
l’Escola d’Estiu. Durant els prò-
xims dies es donarà a conéixer
el resultat de la baremació.

Vinalesa s’adherix un any més al programa “La dipu et beca”

Els municipis que formen  part
de la Mancomunitat del Carrai-
xet (Vinalesa, Alfara del Pa-
triarca, Foios i Bonrepòs i Mi-
rambell) han mancomunat
recentment el servei de grua.
Així, s’ha redactat una nova or-
denança que regula conjunta-
ment la taxa per a la recollida,
retirada i immobilització de ve-
hicles i altres elements de la via
pública que estiguen situats en
llocs prohibits o que pertorben
la correcta circulació tant d’al-
tres vehicles com de les perso-
nes vianants.
El document establix que la

retirada i trasllat de ciclomotors
o anàlegs tindrà un cost de 50
euros i amb la resta de vehicles
la taxa serà de 90 euros. Hi ha
una excepció: si l’afectat és un
vehicle de més de 2.000 kg
(com ara una furgoneta o un tot
terreny), la retirada ascendirà

a 95 euros. D’altra banda, el
preu per a la custòdia del vehi-
cle a partir de les 48 hores serà
de 6 euros per cada dia o frac-
ció establerta.
La retirada d’un vehicle de la

via pública es pot deure a dife-
rents causes, entre les quals es
troben estacionar en un gual,
en doble fila amb el fre de mà
activat o amb una marxa po-
sada que no permeta despla-
çar-lo, en un lloc on impedisca
el pas a qualsevol tipus de ve-
hicle o en punts on es puga ge-
nerar perill.
El servei es realitza per ges-

tió indirecta mitjançant la con-
cessió amb una empresa pri-
vada. No obstant això, els
vehicles solament podran reti-
rar-se de la via pública quan
ho ordene un agent de l'autori-
tat, concretament funcionaris
de la Policia Local.

Es mancomuna amb
els pobles del Carraixet
el servei de la grua

Modernització
de la instal·lació
elèctrica del
poliesportiu
Durant estos dies estan desenvo-
lupant-se els treballs de moder-
nització de la instal·lació elèctrica
del poliesportiu municipal. Amb
una dotació econòmica de
15.720’40 euros, procedent del
Pla Provincial d’Obres i Serveis
2017, s’està procedint a renovar el
cablejat de l’entorn del camp de
futbol, de la piscina i de la pista
roja, per tal d’adaptar l’equipa-
ment a la normativa actual en ma-
tèria de seguretat.
Amb la subvenció provincial

de l’any passat s’escometran al-
tres treballs, com la reforma dels
banys de l’edifici de l’antic Ajun-
tament o la rehabilitació del ma-
gatzem i de les dutxes del polies-
portiu. També s’executaran obres
per a l’eliminació de les barreres
arquitectòniques del carrer dels
Jocs, Doctor Mollà, Major, la Fà-
brica i la Plaça Gafaüt, amb el re-
baix de les voreres en tots els en-
creuaments per tal de facilitar
l’accessibilitat de les persones
amb mobilitat reduïda.
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SERVEIS SOCIALS

La campanya “La quarta pota”,
iniciativa promoguda per la con-
selleria d’Igualtat i Polítiques In-
clusives per a recolzar els serveis
socials municipals a la Comunitat
Valenciana, es va presentar a Vi-
nalesa el 14 de maig.
Esta iniciativa té com a objectiu

donar a conéixer a la població
què són els serveis socials i qui-
nes són les accions que es realit-
zen des del seu departament.
Des de l’Ajuntament, l’àrea de

Serveis Socials  realitza gratuïta-
ment diferents intervencions pre-
ventives, assistencials i rehabili-
tadores dirigides a tota la
població. Entre els programes

s’inclouen el servei d’informació,
orientació i assessorament tècnic;
ajuda a domicili; cooperació so-
cial; convivència i reinserció so-
cial; oci i temps lliure; necessitats
bàsiques; prevenció i reinserció
social; atenció a la dependència; i
assessoria jurídica. La Mancomu-
nitat del Carraixet també es posa
a disposició de veïns i veïnes un
equip específic d’atenció a ado-
lescents i infants (SEAFI).

Renda d’Inclusió
La Generalitat Valenciana està
promovent l’anomenada renda
valenciana d’inclusió, una presta-
ció econòmica per als valencians
i valencianes que es troben en
una situació d’especial vulnera-
bilitat. Es dirigix a aquelles per-
sones que no tenen ni ingressos ni
dret a cap tipus de prestació. A
través d’esta eina, es pretén ga-
rantir la qualitat de vida de la ciu-
tadania i afavorir la inclusió so-
cial i laboral.

Escola d’estiu
per a majors
L’Ajuntament junt amb la Man-
comunitat del Carraixet ha or-
ganitzat l’escola d’estiu per a
persones majors. La iniciativa
tindrà lloc durant el mes de
juny i contempla diferents ac-
tivitats dirigides a les perso-
nes d’edat avançada.
L’escola s’inaugurarà el dia

4 a l’Espai Cultural La Nau
amb un espectacle de per-
cussió africana. El 6 de juny,
l’aula dels majors de l’Ajunta-
ment acollirà el taller “Aug-
menta la teua vitalitat” i el dia
11 es realitzarà un de cerà-
mica, que es repetirà el dia
20. Per al 13 s’ha organitzat
una visita guiada al Museu Na-
cional de Ceràmica i Arts Sun-
tuaries “Gonzàlez Martí” de
València, instal·lat al Palau del
Marqués de Dos Aigües. Per
al dia 18, es proposa un taller
de moviment actiu, el qual se
celebrarà en el Saló de Plens
de l’Ajuntament.

Es presenta a Vinalesa
“La quarta pota”

Som Chelo i Raquel, la peda-
goga i psicòloga de l’Equip Es-
pecialitzat d’Intervenció amb la
Infància i l’Adolescència EEIIA
(SEAFI) de la Mancomunitat del

Carraixet. Començàrem a pres-
tar els nostres serveis a Vinalesa
en l’any 2007 amb molta il·lusió
i  ganes de treballar amb els
veïns i veïnes del poble.
Iniciàrem el nostre trajecte

professional amb l’estimat i re-
cordat alcalde Julio Martínez
Blat, qui va creure en el nostre
projecte, facilitant i recolzant la
nostra labor. Actualment, conti-
nuem treballant amb el mateix
suport i reconeixement amb el
qual començàrem.
Atenem a famílies que ens

deriven les companyes de Ser-
veis Socials amb infants i ado-
lescents i intervenim orientant-
les en pautes marentals i
parentals. El nostre servei és vo-
luntari, està obert a qualsevol

família del municipi amb difi-
cultats en les relacions familiars
derivades per Serveis Socials
com, per exemple, aquelles amb
conflictes amb els adolescents.
D’altra banda, ens encarre-

guem de realitzar dos tallers
d’estimulació cognitiva amb les
persones majors del municipi.
En estos tallers es treballen as-
pectes de memòria, atenció,
concentració... I es realitzen ei-
xides lúdiques i culturals amb
les persones que acudixen al ta-
ller, una en Nadal i una altra en
Falles. El taller el vàrem iniciar
després de les festes del poble
i el finalitzem l’última setmana
de maig, data en què comença
l’escola d’estiu de la gent major
amb diverses activitats.

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT
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L’equip de Serveis Socials a la presentació.
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SOSTENIBILITAT

Sabem que el millor residu és
aquell que no es genera. Per
tant, abans de comprar un pro-
ducte hi ha diverses accions que
cal considerar: reflexionar, re-
butjar, reduir, reutilitzar, reparar
i redistribuir.
a Reflexionar és preguntar-se
si realment necessitem un pro-
ducte i valorar si existixen op-
cions més sostenibles per co-
brir la necessitat. En definitiva,
replantejar-nos la nostra manera
de moure’ns, comprar, menjar…
aRebutjar els productes que
per a la seua fabricació hagen
consumit molts recursos de
qualsevol tipus: energètics, hí-
drics, forestals o pesquers i

aquells que generen moltes
emissions contaminants. També
cal intentar no comprar produc-
tes tòxics o no biodegradables.
aReduir. Una ceba en una sa-
fata de porexpan; mandarines i
pinyes pelades, tallades i plasti-
ficades a punt per a menjar. Em-
bolcalls totalment innecessaris
que van al fem només arribar a
casa. El plàstic és un material
que tarda centenars d’anys en
desaparéixer i ho està envaint
tot. L’alternativa és triar la venda
a granel, sense cap tipus d’en-
vasos d’un sol ús.
aReutilitzar és evitar la cultura
de comprar, usar i llençar i optar
per productes que siguen reuti-
litzables o retornables.
aReparar és donar-li una se-
gona oportunitat o una segona
vida als aparells elèctrics i elec-
trònics com una impressora, un
telèfon o una batedora. 
aRedistribuir és elegir pro-
ductes de quilòmetre zero o de
proximitat perquè generen
menys emissions contaminants.
aI per últim, reciclar sempre
que siga possible. 

El reciclatge estalvia aigua i
energia i permet conservar el
nostre entorn. Reciclar també
ens ajuda a estalviar diners. La
Mancomunitat del Carraixet
paga a l’Entitat Metropolitana de
Residus (EMTRE) per cada tona
de fem dipositada a la planta de
Quart de Poblet. Si separem els
residus correctament, aconse-
guirem augmentar els nivells de
recollida selectiva i reduirem les
tones que van a la planta de
tractament, abaratint d’esta ma-
nera els costos que paguem en-
tre totes i tots.
La majoria dels residus són

reciclables. Per tant, si ho fem
bé, si els dipositem en els con-
tenidors correctes, podran
aprofitar-se.
La campanya “Fem profit”

tractarà cada mes un tipus de
residu diferent per a explicar
com es poden reciclar i per què
cal fer-ho: l’oli, el paper i el car-
tró, el vidre, els envasos de plàs-
tic, el rebuig, els mobles i trastos
vells, les piles, les restes orgàni-
ques, els medicaments o els
RAAE, entre d’altres. 

“Fem profit”, nova campanya de
sensibilització sobre residus urbans

Sostenibilitat Vinalesa @MediambientVina

La Regidoria de Sostenibilitat i
Agricultura va promoure un curs
de compostatge que es va cele-
brar els dies 8 i 9 de maig. Les
persones participants varen
aprendre com es genera el com-
post, quins són els seus proble-
mes i solucions i com s’afina i
s’aconseguix la qualitat òptima
del producte final.

Curs sobre
compostatge

Contenidors per a reciclar al carrer dels Jocs.



La Setmana Inquieta torna una ve-
gada més durant la primera quin-
zena de juny, una iniciativa de la
regidoria de Sostenibilitat que
s’està convertint en un referent a
nivell comarcal, un punt de tro-
bada on compartir coneixements
i experiències entorn la ciència i
el medi ambient.
Les activitats de la quarta edi-

ció començaran el dilluns 4 de
juny amb una xarrada per a esco-
lars sobre els grans gegants del
Mediterrani. Comptarem amb la
presència de l’expert en fauna
marina Toni Raga, catedràtic de
zoologia i director del Parc Cien-
tífic de la Universitat de València. 
Els dimarts 5 i 12 de juny se

celebraran uns tallers de digita-
lització per a recuperar fotogra-
fies i cintes de vídeo antigues i
poder rescatar l’important llegat
cultural de l’horta. 
El dia 7 hi haurà un sopar de

faixa al Pati de la Fàbrica i estre-
narà el documental “Savis de
l’Horta”, una reflexió sobre l’art
de viure i d’estimar-se la vida. Hi
estarà present el seu director, Da-
vid Segarra, i amb ell podrem rao-
nar sobre el seu treball, guardonat
al festival DocsValència.
El dissabte 9 de matí construi-

rem un hotel d’insectes al parc
del Carraixet per a incrementar i
millorar la biodiversitat urbana.
Els insectes beneficiosos ajuden a
pol·linitzar moltes plantes i són la
base alimentària de molts dels
animals vertebrats.
El dilluns 11 arribarà a l’Espai

Cultural la Nau “La més neta del
Mediterrani”, una exposició que
pretén donar a conéixer amb pro-
funditat la problemàtica dels resi-
dus i proposar solucions per a
acabar amb el seu abocament a la
natura, especialment a la mar. 
El dia 13 a les 19.00 hores al

Saló de Plenaris tindrà lloc una
xarrada sobre genètica, dieta i sa-
lut a càrrec d’Eva Mª Asensio, tèc-

nic superior del departament de
Medicina Preventiva i Salut Pú-
blica de la Universitat de València. 
El dijous 14 es parlarà sobre

falles amb l’investigador Rubén
Tortosa. L’ús de la palla d’arròs
per a construir ninots o la impres-
sió de monuments d’este material
amb tecnologia 3D són algunes
de les qüestions que es tractaran
durant esta jornada.
El 16 juny es farà una jornada

de Geocahing pels carrers del
nostre poble, l’horta i el Carraixet.
El Geocahing és un joc que com-
bina fer exercici amb les noves
tecnologies, la natura i la història.
El seu objectiu és amagar xico-
tets “tresors” i fer públiques les
coordenades perquè altres per-
sones els troben. Estos premis es-
tan amagats per tot arreu en tot el
territori, en monuments, parcs,
boscos i altres espais públics.
La IV Setmana Inquieta con-

clourà amb la tradicional Nit dels
Estels al Pati de la Fàbrica, on les
persones participants observaran
Saturn i els seus anells, Júpiter,
Mart així com de l’Estació Espa-
cial Internacional.
Inquiets/es, estigueu atents al

web municipal i a les xarxes so-
cials. Els pròxims dies anirem pu-
blicant la programació completa,
més informació i tots els detalls.
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SOSTENIBILITAT

Taller d’egagròpiles en la III Setmana Inquieta.

Taller de
digitalització
casolana
Fotografies, cintes de vídeo,
pel·lícules en súper 8… mol-
tes de les imatges que guar-
dem a casa són tan impor-
tants com els sabers, les
experiències i la pròpia me-
mòria que conservem. 
Amb l’objectiu de resca-

tar tots eixos importants ele-
ments, s’ha organitzat un ta-
ller de digitalització
casonala, gràcies al qual
aprendrem a recuperar de
l’oblit les paraules, les imat-
ges i els sons de Vinalesa
amb l’ajuda de programes
informàtics i aplicacions mò-
bils. També compartirem re-
cords i vivències a partir dels
materials que els diferents
participants aporten al taller.
L’objectiu d’esta iniciativa

és fer memòria i conservar-
la. Per tant, es convida a veïns
i veïnes a enviar fotos i cintes
de vídeo que mostren com
eren Vinalesa i la seua gent
en el passat, l’aspecte que te-
nia la Devesa o quines eren
les particularitats de la vida
en l’horta.
El taller tindrà lloc els di-

marts 5 i 12 de juny a les
17.30 hores. Les inscripcions
es poden realitzar presen-
cialment a l’Ajuntament o en-
viant un correu electrònic a
mediambient@vinalesa.org. 

Interessants activitats en
la IV Setmana Inquieta
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TERRITORI

La Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Terri-
tori ha adjudicat les obres per a la
construcció del primer tram de
l'Anell Verd Metropolità de Valèn-
cia, el conegut com a Tram 6, que
unirà Montcada i Meliana i que
passarà pel nostre municipi.
El recorregut discorrerà pels

camins de servei del Barranc del
Palmaret i del Carraixet, i voreja
Vinalesa abans de travessar l'-
Horta de Bonrepòs i Mirambell i
de Cases de Bàrcena i dirigir-se
cap a Meliana. 
La construcció d’este itinerari

té un cost de 908.151,16 euros. La
seua longitud serà de 6’5 quilò-
metres, al llarg dels quals s’im-
plantarà una via ciclista i per a
vianants, aprofitant els carrers i
camins rurals existents.
També s’instal·laran senyals

indicatius en tot el recorregut, es
construiran nombroses àrees de
descans i es col·locaran cartells
informatius amb els quals es pre-

tenen divulgar les característi-
ques ambientals i culturals de la
zona i dels elements patrimonials
més característics pròxims al tra-
çat. Esta iniciativa servirà també
per a regenerar les zones degra-
dades adjacents a l’itinerari, ja
que es  procedirà a la neteja i la
repoblació de vegetació.
El Tram 6 és només una part

d’un projecte global conegut com
l’Anell Ciclopeatonal Verd Metro-
polità de València. La seua longi-
tud total serà de 52 kilòmetres di-
vidits en 9 trams que es
construiran progressivament.
Quan la infraestructura estiga fi-
nalitzada, els municipis de l’àrea
metropolitana de València amb la
seua horta quedaran connectats
entre ells i amb la mar a través
de camins natural que es podran
recórrer de manera sostenible.
Cal destacar que a més de les zo-
nes agràries, l’anell travessarà al-
tres espais naturals com els parcs
del Túria i de l’Albufera.

Plànol de l’horta amb el recorregut del tram 6 de l’Anell Verd Metropolità al seu pas per Vinalesa.

Procés de
participació
per a aplicar la
Llei de l’Horta
Representants de Vinalesa
participaren en la reunió
amb associacions celebrada
a Meliana a finals d’abril
amb la qual s’ha obert un
procés participatiu que té
com a objectiu arreplegar
propostes dels diferents ac-
tors implicats per a l’elabo-
ració del Pla de Desenvolu-
pament Agrari (PDA) de
l’Horta Valenciana.
La configuració del PDA

deriva de la Llei de l’Horta
Valenciana, aprovada el pas-
sat 22 de febrer a les Corts
Valencianes i que té com a
objectiu protegir el nostre
espai natural. Entre altres as-
pectes, contemplarà la recu-
peració de l’horta, l’establi-
ment d’estàndards per a la
gestió urbanística o les re-
gles de transmissió de
camps de cultiu. També s’ha
contemplat la constitució
d’un Consell de l’Horta, que
tindrà com a funció principal
coordinar els diferents muni-
cipis i institucions sobre els
quals s’aplicarà la norma.
La de Meliana va ser la

primera de les reunions diri-
gides a la creació del PDA,
en el qual està implicada la
Generalitat, Diputació, els
Ajuntaments i el sector agrari
valencià. L’elaboració del do-
cument marc està obert la
participació de tots estos
agents, així com col·lectius
locals i ciutadania en gene-
ral, per tal d’arreplegar les
aportacions de totes les parts
que tinguen aportacions a fer
en l’àmbit d’aplicació del Pla
de Desenvolupament Agrari
de l’Horta.

Es liciten les obres del
tram 6 de l’Anell Verd
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EDUCACIÓ

La 30 edició de l’escola d’estiu de
Vinalesa tindrà lloc entre el 25 de
juny i el 31 de juliol. Esta inicia-
tiva, dirigida a xiquetes i xiquets
d’entre 3 i 10 anys, oferix un espai
on els joves del municipi poden
passar part de les seues vacan-
ces realitzant activitats divertides
i formatives. A través d’ella, l’A-
juntament oferix una important
eina de conciliació familiar.
Enguany l’escola d’estiu porta

el nom “Vinalescena” i estarà
centrada en el teatre. Així, els xi-
quets i xiquetes participaran en
diferents activitats a través de les
quals descobriran este art. A
banda d’això, diàriament visita-
ran el poliesportiu on practicaran
natació i altres activitats esporti-
ves. Els divendres seran espa-
cials, ja que es faran eixides i al-
tres activitats diferents de les
desenvolupades la resta de dies.

D’entre les  diferents accions,
destaca la nit dels farolets, que se
celebrarà el 27 de juliol. Durant el
matí, els xiquets i xiquetes de l’es-
cola d’estiu construiran els seus
propis fanals amb  veles i un meló
i a la nit es realitzarà una cercavila
pels carrers del poble. Posterior-
ment, el veïnat podrà disfrutar de
representacions teatrals.
La finalitat és que els infants

disfruten aprenent. Entre els ob-
jectius concrets de l’edició d’en-
guany s’inclouen el foment de la
creativitat i la participació, l’apre-
nentatge de noves vies de comu-
nicació i expressió o l’augment
de la confiança personal.

Per als joves d’entre 11 i 16
anys s’ha organitzat un any més el
campament urbà. Entre el 2 i el 31
de juliol, les persones partici-
pants realitzaran a l’Espai Jove di-
ferents activitats relacionades
amb els mitjans de comunicació
digitals de masses. Amb esta ini-
ciativa es pretén oferir una alter-
nativa d’oci saludable i formatiu
als adolescents de Vinalesa així
com crear un teixit social sòlid.
El termini d’inscripció per a

l’escola d’estiu estarà obert en-
tre el 28 de maig i l’11 de juny i el
del campament urbà, entre l’11 i
el 25 de juny. Els preus s’anuncia-
ran pròximament.

Per a l’equip educatiu de l’es-
cola Ninos de Vinalesa, el pati
és un espai  pedagògic que cal
cuidar.  El pati de l’escola ha de
ser pensat en verd perquè
acoste els xiquets i xiquetes a la
naturalesa, que prioritze el seu
benestar i els facilite les rela-
cions personals, així com els po-
tencie la imaginació i no siga
simplement un lloc per a passar
l’estona sinó una font d’inspira-
ció i trobament.

Conciliació
amb l’escola
d’estiu i el
campament
urbà juvenil

El pati de l’escola infantil com a font d’inspiració

Concerts a l’Espai Cultural La Nau de Vinalesa durant la passada edició de l’Escola d’Estiu.
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La Societat Renaixement Musical
de Vinalesa va canviar els seus
escenaris habituals per l’horta el
passat 5 de maig. Va ser durant la
presentació de dues de les obres
becades al certamen de compo-
sició musical Horta Sonora. La
nostra agrupació va interpretar
“Les ones de la terra” de Carlos
Lizondo, al costat del Molí de l’Ai-
gua d’Alfara del Patriarca, un punt
emblemàtic de l’espai agrícola
de la nostra comarca.
Horta Sonora és una iniciativa

desenvolupada per l’associació
cultural Nitrato de Chile amb la
col·laboració de la Mancomunitat
del Carraixet. Es tracta d’un cer-
tament a través del qual es va
convidar a compositors i compo-
sitores a presentar peces sonores
contemporànies inspirades en el
nostre espai natural i que pogue-
ren ser interpretada per alguna
de les agrupacions musicals dels
municipis de la Mancomunitat. De
totes les propostes rebudes, qua-
tre varen aconseguir una beca
per a finançar la producció.

La jornada en què la nostra
banda va presentar una de les
obres becades va començar a la
plaça d’Alfara del Patriarca amb
una cercavila fins al punt on es va
celebrar el concert. La banda del
municipi veí va interpretar “De
fecunditats i altres voreres”, altra
de les peces seleccionades, com-
posta per Oscar Vidal. 

El 12 de maig, al Motor del Ter-
cet de Foios, es varen interpretar
les dues restants: “Säniya”, de Ge-
rard Valverde i Sarah Claman,
amb la col·laboració de l’Asso-
ciació Música Tradicional “Pepe
Penya” de Foios; i “Matalafs i Tre-
molors”, de David Alarcon, que
va ser tocada per la Societat Mu-
sical de Bonrepòs i Mirambell.

Entrepans d’embotit, crepes,
hamburgueses, curry o natxos.
Estos són alguns exemples dels
productes que es pogueren tas-
tar al Carraixet Food Fest, esde-
veniment organitzat per la clava-
ria de Santa Bàrbara. Durant els
dies 4, 5 i 6 de maig, diferents
food trucks (camions que dispo-
sen d’una cuina  on es preparen
aliments de tot tipus i una finestra
a través de la qual se servixen)
estacionaren al pati de l’Antiga
Fàbrica de la Seda. Veïns i veïnes
disfrutaren de diferents menjars,

alguns d’ells exòtics, en un am-
bient festiu i de companyonia.
Durant tot el cap de setmana, la

proposta gastronòmica estigué
acompanyada d’actuacions musi-
cals. De l’apertura es varen enca-
rregar els xics de The Basement,
un col·lectiu de djs valencians de
música electrònica. L’endemà, tin-
gueren lloc les actuacions de
grups i artistes com Carolina Gar-
cia, La Fulla Kaduka o Nuc i la jor-
nada de clausura va comptar amb
els espectacles de Nathan Jaime
Color Sound o Sant Rock and Roll.

També es va habilitar un espai
interior que va servir de mercat
on diferents artistes, artesans i ar-
tesanes instal·laren els seus apa-
radors amb roba, joies i bijuteria,
joguets o adorns per a la llar.

La banda de la Societat Renaixement
Musical, intèrpret en Horta Sonora

Gastronomia, música i mercat
artesà al Carraixet Food Fest

La nostra banda va interpretar “Les ones de la terra”, una de les obres becades a Horta Sonora.

Els food trucks ompliren el pati de l’Antiga Fàbrica.



Des de la Societat Renaixement
Musical de Vinalesa, junt amb
altres associacions del poble
que han volgut adherir-se a
aquesta iniciativa, s’ha iniciat la
campanya de recollida de sig-
natures perquè l’Espai Cultural
“La Nau” passe a denominar-
se ESPAI CULTURAL LA NAU,
JULIO MARTÍNEZ BLAT.
L’emplaçament i edifici ha

estat des de sempre un lloc de
trobada i de convivència, dedi-
cat a la festa i a la cultura del

món associatiu del poble de Vi-
nalesa i amb les portes obertes
a iniciatives populars. Un espai
que va ser recuperat arquitec-
tònicament, i també socialment,
gràcies a l’empenta de Julio.
A hores d’ara ens encontrem

en l’etapa final d’aquesta cam-
panya que des del mes de fe-
brer començàrem. Totes aque-
lles persones que vulgueu
donar suport a la iniciativa, po-
deu passar per la secretaria de
la Societat Renaixement Musi-
cal en horari d’oficina (de 17  a
20 hores de dilluns a dijous)
fins al pròxim dia 8 de juny.
El que es vol aconseguir

amb aquesta iniciativa popular
és el reconeixement cap a la
persona de Julio Martínez Blat,
que durant 18 anys ha sigut el
nostre alcalde realitzant un tre-
ball honrat, solidari i desinte-
ressat al servei de tot el veïnat.
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Divendres 25 de maig. A
les 17.30 hores, contacontes
infantil a la biblioteca amb
l’espectacle “Contes agafats
de la mà”, de la companyia
La Titella.

Divendres 25 de maig. Tro-
bada de majors de la Man-
comunitat del Carraixet. A
les 18 hores al pati de la Fà-
brica de la Seda.

Dissabte 26 de maig. Festa
de Quint i Tapa, organitzada
pels clavaris de Sant Hono-
rat. A partir de les 18 hores
en la plaça del Castell.

Dimecres 30 de maig. Pre-
sentació del poemari “En el
decréixer de la pluja” de
Maria Carme Arnau. A les 19
hores en la biblioteca.

Del 4 al 13 de juny. Escola
d’Estiu per a les persones
majors de Vinalesa.

Del 4 al 16 de juny. IV Set-
mana Inquieta amb diferents
activitats al voltant de la na-
tura i el medi ambient.

Dimecres 6 de juny. Contes
per a bebés, amb sessió a les
17.30 i les 18.30 hores. Ins-
cripcions a la biblioteca.

Dimarts 19 de juny. Sopar al
pati de la Fàbrica organitzat
per la Cort d’Honor.

Dissabte 23 de juny. Festa
de fi de curs de les Escoles
Esportives Municipals en el
poliesportiu i inici de la tem-
porada de la piscina.

Dissabte 30 de juny. Gala
de l’Esport amb el reconei-
xement a les persones es-
portistes i clubs de Vinalesa.

AGENDA
D’ACTIVITATS

El Huerto de Santa María del Puig
va acollir el 26 d’abril la gala dels
premis que atorga el diari comar-
cal El Periódico de Aquí.
Per una banda, el Mag Rubén

Aparisi de Vinalesa fou recone-
gut com a artista revelació i va re-
bre el guardó de mans del també
veí del nostre poble Puchol II.
La publicació també féu un ho-

menatge pòstum a l'alcalde Julio
Martínez Blat amb el lliurament

del guardó a Xaro Gallent, dona
de Julio, que va rebre el detall de
mans de l'alcaldessa Alba Cata-
lunya. La sala on se celebrava l'es-
deveniment es va alçar en peus
per recordar l'alcalde que trista-
ment ens deixà fa ara un any.
La Mancomunitat del Carrai-

xet, de la qual forma part Vina-
lesa, també va rebre un premi pel
desenvolupament del Pla de Go-
vernança Turística.

Reconeixement pòstum a Julio Martínez Blat.Rubén Aparisi al faristol després de rebre el premi.

Vinalesa, protagonista a
la gala de premis d’EPDA

INICIATIVA
POPULAR ESPAI

CULTURAL
“LA NAU”

PER JULIO PASTOR MARTÍ,
PRESIDENT DE LA SRM
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Com cada any, el 31 de maig se
celebra el Dia Mundial Sense
Tabac amb la finalitat de posar
en relleu els riscos associats al
tabaquisme, tant en la salut com
en altres àmbits, i advocar per
polítiques eficaces per a reduir
el seu consum.
Enguany, l’OMS commemora

este dia amb el lema “Tabac i
cardiopatia”, amb l’objectiu
principal de centrar l’atenció en
la relació entre el tabac, les car-
diopaties i altres malalties car-
diovasculars, ja que estes són
les principals causes de mort en
el món.
Des de l’any 2011, amb l’en-

trada en vigor de la Llei Antita-
bac, es prohibix fumar en tots
els espais públics tancats, i en
alguns espais a l’aire lliure com,
per exemple, en les zones in-
fantils dels parcs o a l’espai ex-
terior pròxim als recintes hos-
pitalaris. Set anys després,
podem dir que estem més que
adaptats i adaptades a esta llei,
i inclús valorem de manera molt
positiva els canvis que esta
norma varen portar.
Hui en dia, trobem desgave-

llat que algú encenga una ci-
garreta en un espai públic tan-
cat, ja siga un restaurant, un
mitjà de transport o inclús al lloc
on treballem.
Han sigut molts els avanços

aconseguits en esta direcció,
però encara queda un llarg
camí al davant. Defensem el
nostre dret a un espai lliure de
fum. Inclús recriminem a la per-
sona que s’encén una cigarreta
en un espai públic. Així i tot, en
un espai obert... què li ocorre a
la persona que no fuma i s’ex-

posa al fum del tabac? Pensem
com s’afecta el fumador passiu
tant com deuríem?
Segons l’Associació Espa-

nyola Contra el Càncer, el risc
de patir càncer broncopulmo-
nar s’incrementa en un 35% en
aquelles persones que són fu-
madores passives a més d’ex-
posar-se a un risc elevat d’in-
fart i a malalties coronàries. El
fum del tabac també pot ser una
causa d’emfisema en persones
adultes no fumadores. 
En el cas dels xiquets i xi-

quetes exposats al fum del ta-
bac, posseïxen un risc major de
patir malalties respiratòries
greus com pneumònia, bronqui-
tis, asma infantil... i poden aug-
mentar les seues possibilitats
de patir malalties al llarg de tota
la seua vida.
Des de l’UPCCA, volem fer

visibles a totes eixes persones
que diuen “JO NO FUME”, i
aplaudim eixa decisió. Consi-
derem imprescindible augmen-
tar la conscienciació de la po-
blació general sobre les
moltíssimes conseqüències per
a la salut de l’exposició al fum
del tabac alié.
Si hem estat capaços d’adap-

tar les nostres vides a un canvi
tan important com el marcat per
la llei antitabac l’any 2011, se-
rem capaços de preguntar-li a la
persona que tenim al nostre
costat si li molesta el fum de la
nostra cigarreta.

SANITAT

JO NO FUME.
I TU, ENCARA CONTINUES?
UNITAT DE PREVENCIÓ 
COMUNITÀRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

L’ALÈRGIA
PER ROSA Mª PITARCH,

FARMACÈUTICA

L’al·lèrgia és una resposta exa-
gerada del nostre sistema im-
munològic en posar-se en con-
tacte amb algunes substàncies
de l’exterior anomenades
al·lèrgens.
Segons dades de la Societat

Espanyola d’Al·lergologia i
Immunologia Clínica (SEIAC)
enguany afectarà 16 milions
de persones a Espanya i és
molt important prendre les
precaucions i mesures ade-
quades per evitar-les.
L’augment pot estar causat

pel fet que a les ciutats dels
països més industrialitzats els
infants no estan en contacte di-
recte amb virus i bacteris. Esta
protecció fa que el seu sistema
immunològic no estiga com-
pletament estimulat i esde-
vinga més vulnerable. També
hi pot existir predisposició he-
reditària i altra causa poden
ser les situacions en què es-
tem més debilitats.
L’aparició augmenta amb

l’arribada de la primavera, ja
que un dels grups més fre-
qüents d’al·lèrgens són el
pol·len. Altres són els fongs,
els àcars de la pols o els epi-
telis d’alguns animals com els
gossos i els gats.
Alguns dels símptomes as-

sociats són picor, inflamació,
esternuts, irritació i lacrimació
ocular, dificultats respiratòries
i hipotensió
L’al·lèrgia no es pot curar,

però a la farmàcia podem ofe-
rir el necessari per a combatre
eixos símptomes. Alguns con-
sells que es poden seguir són
evitar el contacte amb al·lèr-
gens, protegir i preparar el sis-
tema immunològic i fer un pla
DETOX per a netejar l’orga-
nisme. També hem d’intentar
utilitzar cosmètics de qualitat i
cuidar la nostra alimentació.



El Club Patinatge Artístic Vinalesa
va participar el passat 21 d'abril
en el IX Trofeu Nacional Ayunta-
miento de Laredo (Cantàbria).
Cinc patinadores i patinadors de
l’escola de Vinalesa es desplaça-
ren fins a les terres del nord, junt
amb l’entrenador Pablo Manza-
nero, per a disputar la modalitat
lliure en diferents categories se-
gons les edats i nivell de les per-
sones concursants.
Candela Martín i Hugo Martín

van participar en el Nivell C, i  ob-

tingueren el tercer i cinqué lloc
respectivament. Amparo Mellado
i Pablo Caballero van participar
en el Nivell A+, i assoliren la si-
sena i cinquena posició. Final-
ment, Anna Castellà va participar
en el Nivell Certificat d'Aptitud, i
va aconseguir classificar-se en el
cinqué lloc. 

ESPORTS
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Esports Vinalesa

VII Trofeu d’Escoles de Ciclisme

L’escola de
patinatge
participa al
nacional de
Cantàbria

Pròximes cites
del calendari
esportiu local
Amb la recta final de la tem-
porada esportiva, la Comis-
sió d’Esports es troba pre-
parant la festa de fi de curs
de les Escoles Esportives
Municipals. Tindrà lloc el
dissabte 23 de març en el
poliesportiu, i amb l’esde-
veniment es donarà inici a
la temporada estiuenca
amb l’obertura de la piscina
municipal. Per eixe motiu,
l’Ajuntament està realitzant
tasques de manteniment en
la infraestructura, que con-
templen la revisió dels fil-
tres, sistemes de bombeig
i la depuradora, així com
la revisió de les dutxes i el
condicionament de les zo-
nes verdes.
Una setmana després, el

30 de juny, se celebrarà la
Gala de l’Esport, amb el re-
coneixement dels clubs i es-
portistes de la localitat.

Trobada de
majors de la
Mancomunitat
El pati de la Fàbrica aco-
llirà el 25 de maig la XVIII
edició de la Trobada de
Gimnàstica per a Majors de
la Mancomunitat del Car-
raixet. A les 18 hores hi tin-
drà lloc la presentació de
l’acte i la benvinguda a càr-
rec de l'alcaldessa de Vina-
lesa. Tot seguit començaran
les exhibicions de les co-
reografies preparades pels
grups participants i tindrà
lloc una masterclass con-
junta. Finalment, hi haurà
un berenar de germanor
amb animació.

Vinalesa va acollir el dissabte 5 de
maig una nova reunió d'Escoles de
Ciclisme de la província de Valèn-
cia. En el VII Trofeu d’Escoles de
Ciclisme de Vinalesa, organitzat
per l'escola del Club Ciclista Guti

Vinalesa-Rubio, amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament de la localitat,
van participar un total de 219 xi-
quets i xiquetes pertanyents a as-
sociacions esportives de ciclisme
de tota la província. 

Participants en el trofeu junt amb l’entrenador.



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
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l’Ajuntament de Vinalesa
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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

12

DADES
METEOROLÒGIQUES

D’ABRIL

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“L’escanyapobres” 
de Narcís Oller

“El anillo” 
de Jorge Molist

En aquest breu i intens relat,
els canvis provocats per la in-
dustrialització serveixen de
teló de fons. Moltes coses s'hi
insinuen, però el protago-
nisme correspon a l'avarícia,
tema literari universal i etern,
que havia proporcionat tipus
inoblidables en obres mes-
tres de l'escola realista a la
qual Oller s'incorporava. En
el deliri de la bogeria pel di-
ner, l'Oleguer i la Tuies cons-
titueixen dos magnífics i ex-
trems "casos" de
deshumanització en el con-
text contemporani.

En su veintisiete aniversario,
Cristina, una prometedora
abogada neoyorquina, algo
engreída y snob, recibe dos
anillos. El primero, con un
gran brillante de compro-
miso, es de un rico agente de
bolsa, mientras que el otro, un
misterioso anillo antiguo, pro-
viene de un remitente anó-
nimo. Ella acepta ambos sin
saber que son incompatibles
y que el anillo de rojo rubí ha
de arrastrarla a una aventura
que le enseñará sobre la vida,
el amor y la muerte, dándole
una lección inolvidable.

Sobre la retirada de vehicles de
la via pública com a conseqüèn-
cia d’infraccions de trànsit, a par-
tir d’ara serà d’aplicable l’Orde-
nança a tal efecte aprovada per
la Mancomunitat del Carraixet.
A continuació detallem els

preus del servei de grua:
·Ciclomotors i vehicles anàlegs:
50 euros.
· Resta de vehicles: 90 euros.
· Furgonetes, tot terrenys i vehi-
cles de pes superior a 2000 kg:
95 euros.
· Cada dia o fracció dels vehi-
cles al dipòsit, a partir de les 48
hores des de la retirada: 6 euros.
Els serveis de retirada que no

hagen conclòs tindran un cost
del 50% respecte a l’establit se-
gons el tipus de vehicle.
Volem donar esta informació

perquè la retirada amb grua d’un
vehicle mai és ben rebuda pel
conductor, per tant, sabent les
conseqüències, aconsellem esta-
cionar correctament, concreta-
ment, als guals, als carrers en
canvi mensual, als passos de via-
nants, places reservades per a
persones en mobilitat reduïda,
llocs estrets, línies grogues prop
dels encreuaments, etc.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 15,8 ºC 
Temperatura mínima: 6,8 ºC
Temperatura màxima: 25,9 ºC

Velocitat mitjana del vent: 6,7 km/h
Ràfega màxima: 61,2 km/h
Precipitació total: 26,0 mm


