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La Diputació invertix
1 milió d’euros en el
nostre poble durant

esta legislatura

Vinalesa
reivindica les

dones al voltant
del 8 de Març

Participem en un projecte
europeu d’integració

esportiva per a persones
amb diversitat funcional

CAMP DE FUTBOL
SE SIGNA EL CONVENI PER
A LA REMODELACIÓ DEL 



Maria Josep Amigó, vicepresi-
denta de la Diputació de Valèn-
cia, es va apropar al nostre muni-
cipi el passat 23 de febrer per a
visitar els diferents treballs que
s’estan realitzant amb l’ajuda de
fons  procedents de la institució.
Durant esta legislatura, la inversió
de la corporació provincial ha su-
perat el milió d’euros.
Al voltant de 845.000 euros han

procedit del pla provincial d’O-
bres i Serveis Municipals (SOM,
antigament anomenats PPOS), les
Inversions Financerament Soste-
nibles (IFS) i el Pla de Camins. A
estes ajudes cal sumar-li la sub-
venció de 200.000 euros per a la
instal·lació de gespa artificial en
el camp de futbol del poliespor-
tiu, el conveni la qual s’ha signat
recentment amb el president de
la Diputació de València.
D’entre els treballs escomesos,

destaquen els realitzats a la Fà-
brica de la Seda, on des de fa
molts anys es desenvolupa una
important tasca de rehabilitació,
conservació i condicionament de
l’emblemàtic espai del municipi.
Les últimes actuacions han con-
sistit en el condicionament acústic
interior del centre cultural La Nau,

per tal d’ampliar el seu ús com a
sala d’exposicions, sala d’assajos
i auditori, amb capacitat per a 250
espectadors. També s’ha proce-
dit a la restauració i l’aplicació
d’un tractament químic sobre l’es-
tructura de fusta de la Biblioteca,
per tal de garantir la seua con-
servació i òptim estat, així com  la
reparació del sistema de recollida
d’aigües pluvials del centre cívic
municipal.
El conjunt d’aquestes actua-

cions es completarà pròximament
amb la instal·lació d’un escenari i
la realització de diverses inter-
vencions sobre la capsa escènica.
A més, per als exercicis 2018-

2019 la localitat comptarà amb
226.373 euros del pla de Serveis i
Obres Municipals, una part dels
quals es destinarà a executar la
primera fase de la remodelació
del pati de la Fàbrica. 

INVERSIONS
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La Diputació invertix 1 milió d’euros en
el nostre poble durant la legislatura

Regidors amb la vicepresidenta de la Diputació.

Vinalesa tornarà a adherir-se als
programes EMPUJU I EMCUJU,
iniciatives emmarcades dins del
projecte Avalem Joves i que te-
nen com a objectiu la contracta-
ció de persones aturades de fins
a 30 anys. L’Ajuntament té pre-
vist sol·licitar la cobertura de 9

places amb perfils totalment di-
ferents: conserge, jardiner, ob-
rer, auxiliar administratiu, psi-
còleg, auxiliar graduat en
turisme, persona titulada en Ad-
ministració i Direcció d’Empre-
ses i jove qualificat en relacions
laborals.
Un requisit indispensable per

a obtindre una d’estes places és
estar subscrit al Programa de
Garantia Juvenil del Servef. A
més, la modalitat ENCUJU es di-

rigix a persones amb una quali-
ficació que habilite al sol·licitant
a realitzar l’activitat demandada,
mentre que a EMPUJU pot optar
qualsevol persona amb inde-
pendència de la seua formació
acadèmica.
Els programes EMPUJU i EM-

CUJU estan finançats amb fons
de la Unió Europea, encara que
la seua administració així com
la gestió del procés de selecció
la realitza el Servef.

Oportunitats de
treball amb el
programa Avalem 

OCUPACIÓ

Han començat les obres d’asfaltat de l'entorn de la Plaça Fundació Pere Bas, que inclouen
un tram dels carrers Sant Antoni Abat, Confraria de la Mare de Déu del Roser i Metge
Alberto Pérez. La inversió, que també permetrà la millora del paviment del carrer Sant
Honorat, està finançada per la subvenció de l’IFS de la Diputació de València.



Jorge Rodríguez, president de la
Diputació de València, es va des-
plaçar al nostre municipi el 5 de
març per a anunciar que Vina-
lesa comptarà amb l’ajuda eco-
nòmica de la institució per a la
instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol del poliesportiu.
Diputació aportarà 200.000 eu-
ros per a la realització del pro-
jecte, que estarà finalitzat abans
que acabe l’any. La inversió res-
tant, uns 120.000 euros, aniran a
càrrec del consistori.
Vinalesa és actualment l’únic

municipi de la comarca de
l’Horta Nord que encara compta
amb un camp de futbol de terra.
Les reivindicacions per a acon-
seguir unes millors instal·lacions
les va encapçalar fa molt de
temps l’alcalde Julio Martínez, i
han estat continuades per l’ac-
tual alcaldessa, Alba Cataluña, i
els regidors de l’equip de go-
vern. A més, els capitans dels
equips del Club de Futbol Base
de Vinalesa també varen firmar
un document dirigit a Rodríguez
en el qual demanaven la
instal·lació de gespa artificial.
La visita del president va ser-

vir per a donar resposta perso-
nalment a esta demanda. Primer,
va visitar l’Ajuntament, on va sig-
nar al llibre d’Honor i presentà
el balanç de totes les inversions
fetes per Diputació al nostre po-
ble. Després, es desplaçà al ca-
rrer de pilota on l’alcaldessa va
pronunciar unes paraules en re-
cord a Julio Martínez. Finalment,
acudiren al camp de futbol, on
Rodríguez va parlar de la im-
portància que té el fet que el mu-

nicipi dispose d’una infraestruc-
tura d’estes característiques i va
animar el jovent a continuar
practicant esports.
El següent pas serà la redac-

ció i licitació del projecte, a cà-
rrec de l’Ajuntament. Una ve-
gada finalitzades estes tasques,
començarà la implantació de la
gespa artificial i s’aconseguirà
així una de les demandes que
tant veïns i veïnes com consistori
feia molts anys que plantejaven.
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Vinalesa tindrà gespa artificial al camp
de futbol abans que finalitze l’any

INFRAESTRUCTURES

L’alcaldessa de Vinalesa, Alba Catalunya, als parlaments institucionals en el camp de futbol del poliesportiu.

El president de la Diputació signa en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament de Vinalesa.
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CULTURA I EDUCACIÓ

És important estimular des de
ben menuts als xiquets i xiquetes
en l'hàbit de la lectura, ja que serà
molt important per al seu desen-
volupament posterior. No cal es-
perar al fet que sàpiguen llegir,
perquè hui en dia hi ha moltes
formes d'introduir-los en el me-
ravellós món dels llibres.
Des de l’Ajuntament de Vina-

lesa es realitza un gran esforç per
tal d’oferir durant tot l’any una
programació estable d’activitats
de foment de la lectura entre la
població més jove. Així, de forma
habitual es realitzen sessions gra-
tuïtes de contacontes infantils
l’últim divendres de cada mes en
la biblioteca municipal. 
A més, al voltant del 23 d’abril

se celebra la Setmana del Llibre,
que enguany vindrà carregada
d’activitats per als escolars de la
localitat. Entre el 9 i el 13 d’abril,
per a l’alumnat d’infantil tindrà
lloc el contacontes anomenat “El
refugi dels monstres oblidats”,
inspirat en les llegendes que par-
len de monstres valencians, com

la Tarasca, el Drac del Patriarca,
els Donyets o el temut Home del
Sac. Per als xiquets i xiquetes de
primària es realitzarà una adapta-
ció de la novel·la curta "El princi-
pito",  que l’escriptor francés An-
toine de Saint-Exupéry va crear
fa ara 75 anys i que ha estat tra-
duïda a més de 250 idiomes i dia-
lectes. Finalment, l’estudiantat
d’ESO del Vedruna gaudirà amb
l’obra de teatre "Creativas en
paro", un espectacle en clau
d’humor que tracta aspectes al
voltant de la igualtat, el rol actual
de la dona i la conscienciació con-
tra la violència de gènere. 

Aula de bebés
en l’escoleta

Contacontes celebrat el passat 2 de març.

Del 27 de març al 6 d’abril.
Matriculació electrònica per al
curs 2018-2019 a l’escola infan-
til Ninos mitjançant el web es-
colesinfantilsninos.com.

3, 4, 5 i 6 d’abril. Escola de Pas-
qua al CEIP José Blat Gimeno,
de 9 a 13 hores, per a xiquetes i
xiquets de 3 a 12 anys. Inscrip-
cions fins al dilluns 26 de març.

Del 9 al 13 d’abril. Setmana del
Llibre, amb activitats per a l’a-
lumnat d’infantil, primària i se-

cundària dels centres escolars, a
la Biblioteca Municipal.

Del 12 d’abril al 14 de juny.
Taller d’animació audiovisual a
l’Espai Jove, amb la creació de
curtmetratges animats.

Dimecres 11 d’abril. Projec-
cions de les edicions “Rec a
manta”, convocatòria anual d’ar-
xius de vídeo domèstics de
l’Horta de València. A les 19 ho-
res en el saló de plenaris.

Divendres 27 d’abril. Conta-
contes infantil amb l’espectacle
“Gegants a la Biblioteca”. A les
17.30 hores a la Biblioteca.

AGENDA
D’ACTIVITATS

L’etapa entre 0 i 1 any és molt
important en la vida de les
persones. En aquest moment
de la vida, és quan es dóna el
procés de construcció d’i-
dentitat tant emocionalment
com cognitivament. A més és
molt important que es des-
envolupen en un ambient
que possibilite el seu desen-
volupament motor on ells i
elles sàpiguen quines són les
possibilitats i límits dels seus
cossos, que es puguen des-
plaçar per l’espai lliurement
i amb seguretat. 
Per a l'Escola Infantil Mu-

nicipal de Vinalesa, ells i
elles són els conquistadors
dels seus moviments i expe-
riències.

Espectacles per a escolars
amb la Setmana del Llibre
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SOSTENIBILITAT

Els primers passos per a l’elabo-
ració del Pla Director del barranc
del Carraixet començaren a do-
nar-se el mes de març a Bonrepòs
i Mirambell. El municipi veí va
acollir l’acte de presentació de
l’estudi previ de la iniciativa, al
qual varen assistir la vicepresi-
denta de la Diputació, Maria Jo-
sep Amigó, el diputat de Medi
Ambient, Josep Bort, i el regidor
de Sostenibilitat de Vinalesa, Víc-
tor Martínez.
El Pla Director del barranc del

Carraixet té un doble objectiu.
D’una banda, pretén millorar la
comunicació entre els municipis
pels quals passa el canal, entre els
quals es troba Vinalesa; d’altra,
contemplarà mesures per a millo-
rar este entorn natural.
Actualment, són molts els ca-

mins que discorren per les proxi-
mitats del barranc i el travessen,
però estos itineraris es troben
desconnectats els uns dels altres.
A través del pla, es buscarà arti-
cular tots estos vials a través de
senders que es puguen recórrer
tant a peu com en bicicleta i que
estiguen dotats de senyalització
adequada i infraestructura bàsica
com bancs o fonts d’aigua. Així,
s’aconseguirà unir els quatre pai-
satges que formen part de l’en-

torn del Carraixet i les localitats al
llarg del seu recorregut: la Calde-
rona, la Plana, l’Horta històrica a la
qual es troba el nostre municipi i
el litoral.
Altres mesures que el Pla con-

tindrà estaran relacionades amb
la recuperació del caràcter pai-
satgístic i l’interés ecològic de
l’entorn. Malauradament, l’escàs
civisme d’algunes persones han
convertit certs trams del barranc
en abocadors improvisats i  la
mala planificació urbanística ha
fet que en alguns punts s’hagen
realitzat construccions a l’interior
del torrent. Estos dos factors no
només han contribuït a la desapa-

rició de la fauna i la flora autòcto-
nes i el desenvolupament, en mol-
tes ocasions, d’espècies invasores
sinó també han agreujat el risc
d’inundacions en algunes zones.
S’ha planejat que, amb esta inicia-
tiva, es procedirà a la neteja del
barranc i es plantarà vegetació
autòctona amb l’objectiu d’atraure
tant a les espècies animals que
han desaparegut de la regió com
a visitants interessats pel patri-
moni natural.
La redacció del Pla serà fruit

d’un procés participatiu al qual
s’invitarà a veïns i veïnes perquè
expressen les seues idees i apor-
ten alguns suggeriments.

Es presenta el Pla Rector del Carraixet
per a vertebrar els pobles per on discorre

Barranc del Carraixet al seu pas pel terme municipal de Vinalesa.

Dimecres 11 d’abril, el Saló de
Plens de l’Ajuntament acollirà a
partir de les 19 hores les pro-
jeccions de les dos edicions del
‘Rec a manta’, la convocatòria
anual d’arxius de vídeo domès-
tics de l’Horta de València que,
per tercer any consecutiu, orga-

nitza el col•lectiu Artxiviu.
Es presentaran vídeos caso-

lans que, com a xicotets retalls
de vida, i des d’una visió interna
i pròpia dels seus habitants, con-
tribueixen a fer créixer un pro-
jecte que tracta de salvaguardar
la memòria oral de l’Horta. 

Si desitges participar en la
tercera edició, agafa la càmera o
el mòbil i queda amb alguna
persona major, amb la qual tin-
gues alguna vinculació familiar
o afectiva, i demana-li que t’ex-
plique algun record o detall de
la seua vida a l’Horta. 
Anima’t i grava un vídeo en

horitzontal de 5 minuts i fes créi-
xer l’Artxiviu, un registre viu d’i-
matges i testimonis dels nostres
majors.

Protecció de la memòria de l’Horta
amb el projecte “Rec a Manta”
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L’Ajuntament de Vinalesa va pro-
posar una completa programació
d’activitats que es prolongaren
entre el 3 i el 12 de març per a
commemorar el Dia Internacional
de les Dones, que se celebra cada
any el 8 de març.
La primera acció, titulada “Des

de la infantesa amb igualtat”, es
va dirigir a xiquets i xiquetes
d’entre 0 i 6 anys. Com que l’edu-
cació és la millor manera de com-
batre les desigualtats, es varen
contar algunes històries basades
en l’estima i el respecte. La jor-
nada estigué ambientada amb un
concert de Dani Miquel “El Can-
tacançons”, un esdeveniment que
presentà una forma diferent de
conciliació familiar i que va gau-
dir d’un gran èxit.
Els dies 5 i 6 de març, veïnes i

veïns es varen reunir al Centre Cí-
vic per a pintar samarretes i de-
corar perxes amb missatges que
reclamen la igualtat.

La jornada més reivindicativa,
com no podia ser d’una altra ma-
nera, va ser la del 8 de març. Do-
nes de totes les edats es concen-
traren davant l’Ajuntament per a
recolzar la vaga feminista que tin-
gué lloc eixe dia en tota Europa.
També es varen repartir davan-
tals perquè el veïnat els penjaren
en les seues finestres i balcons
com a mostra del suport als prin-
cipis d’igualtat real que defén el
feminisme.
El dia 9 de març tingué lloc el

Pintabancs, una activitat amb la
qual es va convidar a persones
joves perquè pintaren els seients
del municipi d’espais com la
plaça del Mercat, el parc del Torró
o la plaça del Castell amb motius
feministes. L’endemà, 10 de març,
hi tingué lloc l’acte homenatge a
dones empresàries del municipi,
durant el qual es va projectar un
vídeo amb fotos de dones que
han tingut influència en els nego-

cis de la localitat. L’Associació de
Comerciants va aprofitar l’acte
per a fer un reconeixement pú-
blic a Amparo Mellado, expresi-
denta de l’organització, i a Teresa
Muñoz i Xelo Lerma, totes tres
molt vinculades a l’agrupació.
Una exposició i una obra de te-

atre van completar les activitats
proposades pel Consistori per a
reclamar la igualtat.

Vinalesa reivindica les dones
al voltant del 8 de març

"Dona havies de ser, fregant ha-
vies d'estar". Així li deien a Ama-
lia en 1971, la primera dona Po-
licia Local a Madrid. Va
aconseguir en els tribunals que
casar-se no fóra motiu perquè
t'expulsaren del Cos.
Jo exercisc com a Agent de

Policia Local des de 2007. La
nostra relació professional es
basa en valors com el respecte,
la tolerància, l'empatia i la con-
fiança, que al seu torn apliquem
en la ciutadania. 
És una satisfacció afirmar que

en la meua professió, majorità-
riament masculina, ni se m'eti-
queta ni discrimina per condició
de gènere, ni patisc la bretxa sa-
larial que ara per ara moltes do-
nes al nostre país sí que sofrixen;
des de fa poc temps comptem
amb una dona Policia més, i m'e-
norgullix enormement. 
A més de les labors que des-

envolupem diàriament en equip,
cada Agent té assignades fun-
cions específiques. En el meu
cas són d’administració i també
porte assumptes de violència de
gènere, a més de fer d’enllaç

amb centres escolars per a la-
bors de prevenció i educació en
seguretat viària, els riscos a les
xarxes socials, o mobbing.
Seguisc trobant-me amb per-

sones el discurs de les quals
busca legitimar el rebuig de la
figura de la dona en les Forces i
Cossos de Seguretat, encara que
cada vegada en són menys. Te-
nint en compte que fins a l'any
1981 no van entrar les primeres
29 dones en el Cos de Policia
Local de València, on havien de
sofrir un fort rebuig sexista, la
valoració general en aquestes
poques dècades resulta positiva.
Mai m'he penedit de prendre la
decisió de ser Policia Local.
Cada vegada n’estic més orgu-
llosa i de l'única cosa que puc
penedir-me és de no haver-ho
decidit abans.

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT
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Foto de grup de les dones homenatjades el passat 10 de març durant l’acte celebrat a l’Espai Cultural La Nau de Vinalesa.
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Foto de grup de les dones homenatjades el passat 10 de març durant l’acte celebrat a l’Espai Cultural La Nau de Vinalesa. Davantal penjat a un balcó del poble.

Actuació de Dani Miquel per a les mares amb fills menuts. Concentració en la porta de l’Ajuntament per la Vaga Feminista del 8M.

Una de les taules redones va tractar la visibilitat de les dones en l’esport.

La II Trobada del Projecte Glo-
bal d'Igualtat de la Mancomuni-
tat del Carraixet es va desen-
volupar a Foios el 12 de març.
Amb el títol "Fent camí amb les
associacions dels nostres muni-
cipis", tingueren lloc tres inte-
ressants taules redones al vol-
tant dels diferents aspectes en
els quals la societat ha de tre-
ballar per tal d'afavorir la visi-
bilitat de les dones.

II Trobada Global
del Carraixet



Des de 1948, cada 7 d’abril se
celebra el Dia Mundial de la Sa-
lut per a commemorar la funda-
ció de l’Organització Mundial
de la Salut (OMS). Tots els anys
s’elegix per a esta jornada un
tema de salut específic: depres-
sió, diabetis, envelliment... Tots
ells importants per a nosaltres i
presents en moltes famílies.
Convé recordar que la salut

no és només absència de ma-
laltia, sinó que, tal com defén
l’OMS, és un estat de complet
benestar físic, mental i social.
És segur que sabem quins

són els hàbits perjudicials: se-
dentarisme, mala alimentació,
postures corporals incorrectes,
consum de substàncies tòxi-
ques... Per això, no ens anem a
parar en ells, ni tampoc  en ei-
xes malalties més comunes. El
que volem és centrar-nos en un
dels aspectes que més influ-
ïxen de manera positiva en la
nostra salut integral. Ens re-
ferim a l’equilibri emocio-
nal com a eix d’un estil de
vida saludable, posar
este element a la base
de la coneguda pirà-
mide de salut i ben-
estar.
Un dels ingre-

dients per a acon-
seguir este equi-
libri emocional
és l’autoes-
tima, pilar in-
discutible
sobre el
qual s’as-
senta el
nos t re
b e n -
estar

social, mental i, inclús, físic. Per
això, la UPCCA, amb l’objectiu
d’enfortir els coneixements i ac-
tituds dels nostres menors, im-
partix als centres escolars ta-
llers en els quals es fomenta
l’autoestima com a guia per a
una vida saludable. Som cons-
cients que esta és una carrera
de fons que s’ha d’iniciar com
més propmte millor, però entre
tots i totes, docents, personal sa-
nitari, polítics, pares, mares, mit-
jans de comunicació, etc. acon-
seguirem que els nostres fills i
filles es convertisquen en adults
i adultes sans i feliços.

8

SANITAT

LA SALUT ÉS UNA RELACIÓ
ENTRE EL TEU COS I TU
UNITAT DE PREVENCIÓ 
COMUNITÀRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

LA FIBRA: LA
NOSTRA ALIADA
PER ROSA Mª PITARCH,

FARMACÈUTICA

La fibra hauria de ser un ele-
ment clau en la nostra dieta,
però són poques les persones
que inclouen este nutrient en
la seua alimentació habitual,
se li dóna poc valor i es pot dir
que és el gran oblidat.
Espanya és el país europeu

amb més estrenyiment, conse-
qüència en molts casos de la
mancança de fibra en la nostra
alimentació.
La fundació espanyola  de

nutrició indica que la dosi re-
comanada hauria d’estar en-
tre els 25-30g diaris, però els
espanyols no arribem als
12.5g, molt per baix de la
quantitat recomanada.
La fibra la podem trobar en

fruites i verdures, fruits secs o
llegums, tots ells aliments clau
per al funcionament de la nos-
tra flora intestinal.
Per augmentar el seu con-

sum, podem començar can-
viant la versió original dels ali-
ments per la versió integral,
afegint segó de civada a les
nostres sopes, llavors als io-
gurts, augmentar la proteïna
vegetal... I tot això necessitarà
un consum d’aigua adequat.
Els aliments que més fibra

tenen després de la fruita i la
verdura són els següents: segó
de blat, llavor de xia, llegums,
civada, ametles i avellanes, dà-
tils, quinoa, arròs roig i alvocat.
També existixen complements
que ens ajuden a assolir la
quantitat recomanada.
La fibra és beneficiosa per

moltes raons i entre elles està
la prevenció del càncer de cò-
lon, el control de pes i el con-
trol de sucre en sang.
Anima’t a donar-li un canvi

a la teua dieta i augmenta el
consum de fibra!



Les Falles han finalitzat i, un any
més, han sigut tot un èxit gràcies
a l’esforç realitzat per les dues
comissions falleres, Marqués de
Sotelo i els Xiquets, així com per
la implicació de tots els veïns i
veïnes que han volgut compartir
amb les seues amistats i familiars
la celebració d’estes festes en el
nostre poble.
Han sigut dies d’alegria i tra-

dició, de música i cercaviles. Pels
nostres carrers han desfilat colo-
rits vestits fallers però també di-
vertides disfresses. Persones de
totes les edats disfrutaren de la
festa en l’ambient de germanor
tan típic d’estes dates.
Les flames consumiren el mo-

nument de la Falla dels Xiquets,
una barraca construïda pels ma-
teixos fallers i falleres, el dia 18.
La Falla Marqués del Sotelo va
acomidar les celebracions el dia
19 amb la cremà del seu monu-
ment. Es tanca així un cicle que
deixa pas a un altre: la prepara-
ció de les falles del pròxim any.
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Les persones usuàries del Centre
de Dia Pere Bas varen assistir un
any més a la cremà de la falla que
ells mateixos havien construït. El
seu monument es va convertir en
cendra i així varen dir adéu a la
celebració de les Falles 2018, en
un acte en el qual tots i totes dis-
frutaren de la companyia dels seus
familiars. L’activitat va aconseguir
implicar els nostres majors en la
preparació de l’esdeveniment.

La cremà posa punt i final a una exitosa
celebració de les Falles 2018 en Vinalesa

El Centre de Dia
bota foc al seu
monument

Cremà de la Falla Marqués de Sotelo.

Cremà de la falla construïda per les persones usuàries del Centre de Dia Pere Bas.

Cremà de la Falla dels Xiquets.

La comissió Marqués de Sotelo en l’ofrena.

Batucada i disfresses de la Falla dels Xiquets.



Vinalesa ha començat la seua par-
ticipació en Hilights, un projecte
de caràcter internacional que té
com a objectiu generar un pla
d’integració de persones amb di-
versitat funcional a través dels es-
ports. S’emmarca dins del pro-
grama intercomunitàri Erasmus +
i compta amb el recolzament de
l’Estratègia Europea de Discapa-
citat 2010-2020. Una entitat ita-
liana lidera l’acció i compta amb
la implicació d’una institució del
mateix país i una altra de Bulgà-
ria, a més de Vinalesa.
Amb este programa, els 4 socis

participants pretenen unificar co-
neixements per a intentar homo-
geneïtzar les pràctiques que es
desenvoluparan en esta matèria i
crear un pla pràctic per al futur. La
primera de les tres trobades pre-
vistes va tindre lloc a Itàlia entre
el 22 i el 25 de març, a la qual va

acudir una delegació del nostre
Ajuntament formada pel tècnic
d’esports, Agustí Larré, la tècnica
de l’Agència de Desenvolupa-
ment Local, Maria José Martínez, i
el regidor de Sostenibilitat, Parti-
cipació Ciutadana i Comunicació,
Víctor Martínez.
La segona reunió es realitzarà a

Bulgària, i la tercera a Vinalesa.
En esta última cita es preveu fer la
presentació dels resultats i l’acte
de cloenda del projecte.
Amb Hilights es volen trencar

els prejudicis que tenim com a so-
cietat envers la discapacitat. Per
això, es donarà molt de pes a les
accions d’educació a les aules i
als laboratoris pràctics per a xi-
quets i xiquetes de qualsevol con-
dició física amb jocs esportius, ta-
llers d’escriptura, dibuixos
animats i marketing esportiu.
També s’ha plantejat la realització

de tornejos amb la finalitat d’a-
conseguir fons per a eliminar les
barreres arquitectòniques a les
instal·lacions esportives. A través
d’estes activitats, juntament amb
altres de tipus comunicatiu, es
busca acabar amb les barreres
tant físiques com culturals a les
quals s’han d’enfrontar les perso-
nes discapacitades diàriament i
en qualsevol context.
L’àrea d’esports de l’Ajunta-

ment de Vinalesa ja fa més d’un
any que va mostrar el seu interés
per adherir-se a esta iniciativa en
considerar molt interessant vin-
cular l’activitat física amb la inte-
gració de persones amb diversi-
tat funcional. Així mateix, Julio
Martínez, l’anterior alcalde del
municipi, es va involucrar molt en
el projecte, ja que considerava
com a prioritàries totes les inicia-
tives d’este tipus.

L’alumne de l’escola municipal
de karate Kyusho Vinalesa Martín
Miralles va proclamar-se recent-
ment campió en la final de la
lliga autonòmica de parakarate,
esdeveniment que va tindre lloc
a Benidorm. La prova estigué em-
marcada dins del torneig auto-
nòmic d’este esport, format per
nombroses categories. Esta no
ha sigut la primera victòria del
nostre veí, ja que l’any passat va
guanyar el Trofeu de Parakarate
de la Comunitat Valenciana.

10

Martín Miralles,
campió autonòmic
de parakarate

ESPORTS Esports Vinalesa

Vinalesa participa en un projecte
europeu d’integració esportiva per
a persones amb diversitat funcional
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El veí de Vinalesa Paco Orts, se-
cretari del Club de Futbol Base i
membre de la Fundació Espor-
tiva Municipal de València, va
presentar el 13 de març en la Bi-
blioteca de Dones del cap i casal
el llibre”Gènere i Esport”, del
qual és autor junt amb els seus
companys Julián Hontangas i
Juan Antonio Mestre. 

L’obra presenta una anàlisi
realitzada des de l'àmbit jurídic
i sociològic, i estudia el rol de
gènere en l'esport actualamb
una mirada retrospectiva cap a
la història. Amb el treball els es-
criptors no es pretenen endevi-
nar o predir el futur, simplement
reflexionar sobre un fenomen
social molt actual.

Paco Orts presenta “Gènere i Esport”

Presentació de l’obra de Paco Orts.

Visita d’esportistes paralímpics
La vesprada del dimarts 27 de
febrer el CEIP José Blat Gimeno
va rebre una visita molt especial:
Ricardo Ten i Mónica Meren-
ciano, amb la companyia de la
Fundació i de les mascotes del
Llevant U.D.  Es tracta de dos
campions paralímpics, guanya-
dors de medalles a diferents
Olimpíades (Sidney, Atenes, Bei-
jing, Londres i Rio de Janeiro),
així com d’altres tornejos euro-
peus i nacionals de les seues
modalitats esportives.
Ricardo, que abans practicava

natació i ara es dedica al ci-
clisme, i Mónica que practica

judo, ens contaren la seua expe-
riència personal. Van explicar als
xiquets i xiquetes de l’escola
que amb molt d’esforç, constàn-
cia, superació i hores de treball,
es pot aconseguir moltíssim, i
que cada persona és diferent i
única, però que està en les nos-
tres mans aconseguir allò que
ens proposem.
L’alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é de

primària va escoltar amb molta
atenció els consells que aques-
tes dos grans persones els do-
naren, i van conéixer de prop a
dos autèntiques estreles de l’es-
port mundial.

Èxits a l’escola
municipal de
pilota valenciana
Les Escoles Esportives Munici-
pals de Vinalesa, consolidades i
referents per a altres poblacions
de la província, segueixen reco-
llin fruits. L’alumnat de l’escola
de Pilota està desenvolupant
una molt bona temporada en els
Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana (JECV) i molts dels
nostres equips han pujat el podi
en els últims torjenos.
Així, l’equip benjamí, format

per Marc Alcayde, Marc Catalu-
nya, Hugo i Raimon, han quedat
subcampió provincial i 4t a ni-
vell autonòmic en galotxa. Per
la seua banda, l’equip aleví de la
mateixa modalitat esportiva,
que integren José, Guille, i Xavi,
han resultat subcampions tant a
nivell provincial com autonòmic.
Finalment, el nostre veí Xavi Bo-
net s’ha classificat per a disputar
la fase final de frontó individual
en la categoria d’aleví. 

Xavi Bonet amb el seu entrenador.
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DADES
METEOROLÒGIQUES

DE FEBRER

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Cròniques de la veritat...” 

de Pere Calders
“Una familia feliz” 
de David Safier

Este recull de contes és una
obra clau dins la narrativa de
Pere Calders perquè repre-
sentà la descoberta, per al
públic de la postguerra, d’un
narrador extraordinari. L’hu-
mor i la fantasia propis de
l’autor havien guanyat amb
els anys en intensitat, profun-
ditat i ambigüitat, una ambi-
güitat que embolcalla sem-
pre la literatura fantàstica,
que va de Poe a Kafka, pas-
sant per Pirandello o Bon-
tempelli. El seus contes són
una barreja d’imaginació
desbordada i de poesia.

La familia Van Kieren está al
borde del caos. La librería de
la madre, Emma, está en la
bancarrota; el padre trabaja
demasiado; la hija adoles-
cente no aprueba ni una asig-
natura, y al hijo pequeño la
chica que le gusta lo humilla.
Para colmo, después de una
fiesta, una bruja hechiza a los
Von Kieren y los condena a
convertirse en el personaje
del que van disfrazados: una
vampira, Frankenstein, la mo-
mia y el hombre lobo. Para
romper el hechizo, buscarán a
la bruja por medio mundo. 

Nova estafa en relació a les tar-
getes bancàries: les que porten
xip no el solen demanar en com-
pres inferiors a 20 euros. Per això,
algú proveït d’un dispositiu de
cobrament es pot aproximar i fer-
nos un cobrament de fins eixa
quantitat. Aconsellem inhabilitar
l’opció de pagament per este
mètode perquè la targeta sem-
pre requerisca introduir el nú-
mero pin.
També volem informar sobre

la renovació del DNI, perquè
moltes persones ens pregunten
com tramitar-la. Cal iniciar el pro-
cés per internet des de  www.ci-
tapreviadni.es o per telèfon al
060, encara que el número no és
gratuït en algunes companyies.
Per acabar, esta Setmana Santa

volem demanar prudència en la
conducció i que s’assegureu que
les condicions del vehicle són les
adecuades per a circular, espe-
cialment, les dels neumàtics. De-
manem prudència no sols en els
trajectes d’anada o tornada, sinó
també en els desplaçaments
curts. A tots els que viatgeu estos
dies, que prengueu les mesures
de seguretat necessàries per evi-
tar robatoris.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 9,8 ºC 
Temperatura mínima: 1,3 ºC
Temperatura màxima: 22,9 ºC

Velocitat mitjana del vent: 4,0 km/h
Ràfega màxima: 41,8 km/h
Precipitació total: 54,8 mm


