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Es renoven els conteni-
dors verds i augmenta
la freqüència de la
recollida de trastos

Es presenten els
resultats de l’estudi

al voltant de la revista
“El Greixero”

Puchol II torna a lluir la
faixa roja després de
guanyar l’Individual
d’escala i corda
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Sostenibilitat Vinalesa @MAiAVinalesa

L’empresa encarregada de la re-
collida i tractament del fem a Vi-
nalesa ha renovat recentment el
parc dels contenidors verds, on
aboquem els residus sòlids que
generem diàriament a les nostres
cases, botigues i establiments
hostalers. Els recipients tenen una
major capacitat d’emmagatze-
matge, per tal d’evitar d’esta ma-
nera l’acumulació de borses de
fem al voltant dels contenidors, i a
més incorporen una porta a la
tapa que facilita que dipositem
les deixalles sense haver d’obrir-
los completament.

Els contenidors també incor-
poren informació sobre la reco-
llida de trastos i mobles vells, un
servei que ha duplicat la periodi-
citat. Des d’ara, el camió que re-
cull els objectes voluminosos
passa els divendres de la primera
i la tercera setmana de cada mes.
L’objectiu és facilitar a la ciutada-
nia la retirada d’estos objectes i

evitar el seu abandonament als
carrers, millorar l’entorn urbà i
afavorint el reciclatge de residus
domèstics. Així, cal traure els tras-
tos la vespra dels dies en què es
realitza el servei, a partir de les 20
hores, deixant-los de la manera
més ordenada possible al costat
dels contenidors, sempre sense
obstaculitzar el pas de vianants o
el trànsit de vehicles. 
D’altra banda, la Mancomunitat

del Carraixet, entitat des d’on es
gestiona la recollida i tractament
del fem al nostre poble, implan-
tarà pròximament l’anomenat cin-
qué contenidor,  destinat a les
deixalles orgàniques.

Renovació
del parc de
contenidors

El vidre és reciclable al 100% i
infinites vegades sense perdre
propietats ni qualitat. Per això,
és tan important dipositar els
envasos de vidre al contenidor
redonet, anomenat iglú verd.
Recorda que únicament cal

dipositar envasos de vidre, és a
dir, pots, flascons i botelles
sense taps ni suros. Altres ma-
terials com la porcellana o la
ceràmica, així com els gots i les
copes o el vidre de finestres i
espills cal dur-los a l’ecoparc, ja
que la seua composició és dife-

rent i se seguixen altres vies
per a la seua recuperació. D’al-
tra banda, els envasos de vidre
de medicaments cal portar-los
a les farmàcies, ja que dispo-
sen d’un contenidor específic.
Segons les dades del 2017,

els vinalesins i vinalesines hem
reciclat un total de 43.233 quilos
d’envasos de vidre, la qual cosa
suposa que cada habitant reci-
cla de mitjana prop de 13 kg.
Unes xifres una miqueta millors
a les 2016, quan s’arreplegaren
42.856 kg.

Els envasos de vidre a l’iglú
verd, els gots a l’ecoparc

Nou contenidor de residus sòlids urbans.

L’Es Fa Saber de Vinalesa ha
superat les 200 edicions. El
butlletí d’informació del nos-
tre poble no és només la pu-
blicació institucional més an-
tiga de la comarca, sinó la
que s’edita amb una major
periodicitat perquè els veïns
i veïnes es puguen assaben-
tar de l’actualitat de la po-
blació i de les iniciatives que
es desenvolupen des del
nostre Ajuntament.
Des que es va llançar el

primer número, en desem-
bre de  1999, aquesta ferra-
menta comunicativa ha evo-
lucionat amb la progressiva
incorporació de noves sec-
cions i continguts, i amb una
constant modernització del
format, que s’adapta a les
noves tecnologies i a una
imatge visual atractiva i mo-
derna. Amb el butlletí no no-
més es reflectix l’activitat
que es desenvolupa des de
les diferents àrees munici-
pals, sinó també les tradi-
cions, avanços, èxits i apor-
tacions de Vinalesa  com a
societat amb una clau loca-
lista i de proximitat.
L’Es Fa Saber arriba pun-

tualment cada mes a les 
cases del poble amb una vo-
cació informativa i vertebra-
dora que facilita que el veï-
nat conega i valore què
passa al seu voltant més im-
mediat. La publicació també
servix per a recollir mitjan-
çant un document escrit i fí-
sicament palpable quina és
l’evolució de Vinalesa al
llarg dels anys. Un testimoni
molt valuós per a preservar
la nostra història en el futur
que pocs pobles han im-
plantat tan contundentment
com el nostre i que hem de
valorar com a una altra de
les singularitats que mar-
quen la nostra idiosincràsia.

EDITORIAL
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DESENVOLUPAMENT

L’Ajuntament de Vinalesa ha
convocat un any més les sub-
vencions adreçades a persones
amb escassa capacitat econò-
mica per a fer front al pagament
de l’Impost de Béns Immobles
(IBI) de naturalesa urbana.
Les persones titulars d’habi-

tatges a Vinalesa han tingut de
termini fins al divendres 30 de
novembre per a presentar la
sol·licitud a les oficines munici-
pals a través de la qual es de-

mana esta ajuda. La dotació
pressupostària consignada a tal
efecte és de 3.000 euros i poden
ser cadascuna de les persones a
les quals se’ls concedisca la sub-
venció beneficiàries d’un màxim
de 150 euros, sempre que este
import no supere la quota abo-
nada per l’impost del present
exercici.
Per a rebre l’ajuda, les per-

sones sol·licitants han de com-
plir diferents requisits, com estar

empadronades al domicili pel
qual es demana la subvenció i
ser esta la seua vivenda habi-
tual, no constar com a titular de
cap altre immoble i que els in-
gressos de la unitat familiar no
superen en 2017 en 2’5 vegades
el valor anual de l’IPREM (fixat
en 7.519’59 euros segons la Llei
de Pressupostos de l’Estat). Tan-
mateix, el valor cadastral de
l’habitatge no ha de superar els
100.000 euros.

Finalitza el termini per a sol·licitar les ajudes
econòmiques per a fer front a l’IBI urbà

L’Ajuntament de Vinalesa està cul-
minant el procés de licitació de
les obres d’instal·lació de gespa
artificial al camp de futbol del po-
liesportiu. La mesa de contracta-
ció tingué lloc el passat 19 de no-
vembre, durant la qual es va
procedir a l’apertura de les ofer-
tes presentades per part d’11 em-
preses constructores.
L’adjudicació està pendent de

l’emissió d’un informe tècnic que
valore quina és la millor opció en
funció de criteris econòmics i de
solvència. Quan es realitze la no-

tificació de l’adjudicació a l’em-
presa guanyadora del concurs i
s’inicien les obres, previsiblement
en gener del 2019, hi haurà un ter-
mini inicial de 3 mesos per a exe-
cutar els treballs.
El projecte està cofinançat per

la Diputació, que aportarà 200.000
euros, i per l’Ajuntament de Vina-
lesa, que es farà càrrec de la in-
versió restant. El pressupost mà-
xim de licitació és de 320.000, tot
i que es preveu que l’adjudicació
es realitzarà per un muntant eco-
nòmic inferior. 

Últimes passes per a licitar la
instal·lació de gespa artificial

El Servei Valencià d’Ocupa-
ció i Formació (Labora, ante-
riorment anomenat Servef),
ha concedit a l’Ajuntament de
Vinalesa una subvenció d’ini-
ciativa social per a la con-
tractació de persones des-
ocupades majors de 30 anys.
Mitjançant el programa, amb
les modalitats anomenades
Emcorp i Emcord, el nostre
municipi comptarà amb els
serveis d’un pintor, dos ob-
rers i un jardiner durant 6 me-
sos a jornada completa.
La preselecció de les per-

sones candidates ha estat re-
alitzada pel mateix Servef,
que ha traslladat a l’Ajunta-
ment els perfils que més s’a-
justen a les necessitats per a
cobrir els llocs de treball. La
baremació, que està a punt de
publicar-se, ha estat realit-
zada per l’Ajuntament i els
sindicats, que han valorat els
requisits i mèrits de les per-
sones aspirants en funció d’u-
nes bases preestablertes.

Contractació de
persones aturades
mitjançant el Servef

Parlament de l’alcaldessa, Alba Cataluña, durant la presentació del projecte en març del 2018.
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CULTURA

L’exposició “Vida en el campo
bravo” del fotògraf taurí Nacho
Blasco va estar disponible entre
el 26 i el 28 d’octubre a la sala
multiusos de l’Espai Jove. La
mostra va estar formada per 20
fotografies acompanyades d’al-
gunes peces de material rela-
cionades amb la tauromàquia
aportades per la penya “Aficio-
nats als bous cerrils”.

Jesús Salvador Chapi és veí de Vi-
nalesa i forma part del grup de
percussió Amores, una formació
que, fundada en 1989, va ser una
de les primeres de l’estat espa-
nyol d’este tipus i, actualment, la
que més temps porta en actiu. Els
30 anys de dedicació de Chapi
junt amb Pau Ballester i Àngel
Garcia, els altres dos membres
del grup, varen obtindre un im-
portant reconeixement durant la
gala dels I Premis Carles Santos
de la Música Valenciana, a la qual
la seua gravació “Stockhausen &
Hildegard: Dreizehn” va rebre el
guardó de millor disc en la cate-
goria de música de repertori.
La gravació fa una adaptació

d’algunes peces de la composi-
tora alemanya del segle XI Hilde-
garda de Bingen i el compositor
del segle XX del mateix país Karl-
heinz Stockhausen, els quals, a
més de la seua influència, tenen
en comú que varen nàixer a 40
quilòmetres de distància. “La pri-
mera és potser la primera com-
positora de la història de la mú-

sica i el segon és el compositor
més avantguardista i transgressor
del segle XX”, explica Chapi. De
l’autora se seleccionen sis peces
interpretades per percussió i
acompanyades per la veu de la
soprano Èlia Casanova; de l’autor,
s’inclouen “12 melodies del Zo-
díac” i la veu la intèrpret Maria
García Marcià. A més, es convida
a escoltar el disc amb el mode
aleatori del reproductor activat
per a generar una mena de con-
versa entre els dos músics.
“Un reconeixement sempre

està bé, anima a continuar treba-
llant”, declara el veí. “Ja fa molts
anys que portem el nom de la
nostra comunitat per tot el món i
ho continuarem fent”, relata. “El
llenguatge de la música és uni-
versal i per això no cal adaptar
els espectacles a audiències de
diferents parts del món”, concreta
el músic.
Chapi explica que l’activitat

del grup se sustenta en tres pi-
lars: “volem mostrar al públic la
varietat de la música per a per-

cussió, oferir una vessant peda-
gògica i investigar en la creació
de noves músiques i espectacles”.
El veí explica que als concerts
adreçats als joves mostren “tota
la paleta d’instruments de per-
cussió a més de fer música amb
elements quotidians”.
Fa 25 anys que Jesús Salvador

Chapi va compondre “Tinajas”,
ballet que li va fer mereixedor del
premi de la Generalitat Valen-
ciana a la millor composició per a
les arts escèniques. La seua acti-
vitat musical no s’ha aturat. “Costa
molt que la gent vinga als espec-
tacles, però quan ho fan, queden
al·lucinats”, assegura.

El músic “Chapi”, guardonat als
Premis de la Música Valenciana

Exposició
“Vida en el
campo bravo”

L’exposició taurina “Vida en el campo bravo” va estar disponible entre el 26 i el 28 d’octubre.

Jesús Salvador “Chapi”.



La biblioteca de Vinalesa ha rebut
59 obres infantils i juvenils escrites
i donades per l’autor de Barcelona
Jordi Sierra i Fabra. La concessió
ha estat possible gràcies a la ges-
tió de la bibliotecària, Xaro Ros, i
del coordinador dels grups de lec-
tura, Joan Enric Iriarte.
L’escriptor català és molt reco-

negut en tot l’estat espanyol i a

l’estranger. L’autor ha venut més
de 10 milions de llibres només a
Espanya i l’any 2017 va rebre la
Medalla d’Or al Mèrit en les Belles
Arts atorgada pel Ministeri de Cul-
tura i Esports. Té dues fundacions
de foment lector per a joves, a Bar-
celona i Medellín (Colòmbia), i en-
tre altres activitats promou el
Premi Literari Jordi Sierra i Fabra.

Una taula redona amb el nom
“El Greixero. La transició de-
mocràtica a Vinalesa” es va ce-
lebrar el 9 de novembre a l’Es-
pai Cultural La Nau Julio
Martínez Blat. Esta sessió va
servir per a mostrar alguns
dels resultats del projecte de
memòria històrica al voltant
d’este període històric a través
de El Greixero, un fanzín que es
va editar a Vinalesa a finals

dels anys 70, una vegada va fi-
nalitzar la dictadura.
A l’esdeveniment es va pre-

sentar un vídeo amb els talls
més importants dels testimonis
arreplegats i Vicent Catalunya
Vijuescas, un dels fundadors
de la revista, va fer un discurs.
Posteriorment, es va realitzar
un col·loqui amb les persones
assistents. Hi estigueren pre-
sents Josep Vicent Pérez, direc-
tor de la investigació i profes-
sor de la Facultat de Ciències
Socials de la Universitat de Va-
lència,  i Onorato Resurrección
i Ermini Ros, dos importants
promotors de la publicació.
També es varen entregar a al-
gunes de les persones pre-
sents un panell recordatori
amb les portades dels quatre
número dissenyat per l’artista i
veïna del municipi Pau Orts.
El Greixero es va convertir

en un vehicle dels valors de-
mocràtics, un transmissor de
l’escriptura en valencià així
com en un aparador dels líders
polítics de la transició davant
les primeres eleccions.
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Es presenten els
resultats de l’estudi al
voltant de El Greixero

El prestigiós escriptor barcelonés Jordi Sierra i Fabra
regala a la biblioteca pública 59 de les seues obres

Llibres cedits per Jordi Sierra i Fabra.

Divendres 30 de novem-
bre. Contacontes infantil. A
les 17.30 hores a la biblio-
teca municipal.

Dissabte 1 de desembre.
Jornada final de la Marxa
Nòrdica organitzada per la
Mancomunitat del Carraixet.
Eixida des de la plaça del
Mercat de Vinalesa a les 9.30
hores.

Dissabte 15 de desembre.
Concert de la Societat Re-
naixement Musical per a ce-
lebrar el Dia del Soci.

Del 3 al 17 de desembre.
Període d’inscripció en l’Es-
cola de Nadal, que tindrà lloc
entre els dies 24 i el 31 de
desembre i entre el 2 i el 4
de gener.

Dilluns 17 de desembre.
Xarrada “Alimentació per a
l’èxit escolar” adreçat a ma-
res i pares. A les 15 hores al
Saló de Plens.

Divendres 27 de desem-
bre. Dia del Visir al Saló
d’Actes de la Societat Renai-
xement Musical.

AGENDA
D’ACTIVITATS

Josep Vicent Pérez, director de la investigació.



6

SERVEIS SOCIALS

Shirley López, treballadora social
de la Fundació Cristo de la Calle
de l’Equador, va visitar Vinalesa el
7 de novembre amb l’objectiu de
conéixer la tasca desenvolupada
al Servei d’Atenció a Famílies i In-
fància (SEAFI) del departament
de Serveis Socials per la psicò-
loga Raquel Alcaraz.
La visitant va estar enviada pel

govern de l’Equador perquè arre-
plegue experiències, metodolo-
gies i iniciatives d’èxit d’altres
parts del món per a prendre-les
d’exemple i aplicar-les posterior-
ment al seu país. A més de Vina-
lesa, ha visitat Itàlia i Madrid.
El SEAFI és un servei especia-

litzat d’atenció a persones menors
en risc d’exclusió o que es troben
sota mesures jurídiques de pro-
tecció. Està constituït per un equip

interdisciplinari que es coordina
amb el departament de Serveis
Socials i entre les seues tasques es
troben la prevenció, atenció i trac-
tament de les problemàtiques fa-
miliars. En este servei s’utilitzen

tècniques com l’orientació psico-
social i la mediació i teràpia fami-
liar. Per a Vinalesa és un orgull
que el seu model servisca d’e-
xemple en altres parts del món,
un fet que és mostra de l’èxit.

El Servei d’Atenció Familiar i Infància,
model de referència a l’Equador

El departament de Serveis So-
cials de la Mancomunitat del
Carraixet, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Vinalesa, ha
organitzat un cicle de tres xar-
rades dirigides a transmetre hà-
bits que ajuden a mantindre una
bona salut.
De moment s’han realitzat

dos de les sessions. Una d’elles
es va adreçar a persones majors
i es va parlar de quins aliments
poden contribuir a endarrerir el
deteriorament mental. En l’altra,
dirigida a famílies en general,
es varen donar consells des d’un
punt de vista molt pràctic sobre
com adquirir hàbits saludables
a casa i de quina manera s’han
de combinar els diferents grups

d’aliments per a obtindre els nu-
trients que el cos necessita.
La tercera de les xarrades se

celebrarà el 17 de desembre.
Amb el títol "Alimentació per a
l'èxit escolar", els pares i mares
podran descobrir quins produc-
tes són els més adequats per al
desenvolupament intel·lectual
dels seus fills i filles.

Taller mòbil
D’altra banda, en el taller per a
majors de la Diputació “Aprén a
utilitzar el telèfon mòbil” les
persones assistents aprengue-
ren noves funcionalitats dels
seus dispositius, a utilitzar les
aplicacions més populars o a na-
vegar per Internet.

Es realitza un cicle de xarrades
centrades en la vida sana

L’equip de Serveis Socials de Vinalesa amb Shirley López, treballadora social de l’Equador.

Una nova edició de la Ruta
de la Salut va tindre lloc el 6
de novembre al Saló de
Plens de l’ajuntament. Esta
iniciativa, coordinada per la
Diputació de València, va
consistir en una xarrada i la
realització de proves diag-
nòstiques i activitats infor-
matives sobre cardiologia,
pneumologia, reumatologia,
nutrició i exercici físic. Es
tracta d’un programa de pre-
venció en què els professio-
nals responsables executen
un examen a les persones
participants i, en cas de tro-
bar algun tipus d’anomalia,
deriven el cas al metge de
capçalera.

Prevenció de
patologies amb la
Ruta de la Salut



El Dia internacional per a comba-
tre la violència contra les dones té
lloc cada any el 25 de novembre i
a Vinalesa es varen realitzar algu-
nes activitats amb motiu d’esta
data amb què veïns i veïnes po-
gueren mostrar el seu absolut re-
buig a esta xacra social.
El dia 19 va tindre lloc la ter-

cera trobada del Projecte Global

d’Igualtat del Carraixet durant el
qual es va realitzar una conferèn-
cia sobre l’eròtica de la tardor,
una xarrada sobre l’educació se-
xual en les aules i en les famílies
i un col·loqui amb el doctor es-
pecialitzat en sexologia Vicent Ba-
taller i Perelló.
El dia 22 va ser el torn de l’ac-

tivitat “Mindfulness de dona a

dona”, una xarrada adreçada a la
formació del sexe femení. Més
tard es va llegir un manifest con-
tra la violència de gènere i, pos-
teriorment, del pati del Centre Cí-
vic va eixir una cercavila amb una
batucada amb la qual es va de-
manar el fi d’un conflicte que des-
truïx la vida de moltes dones i
que té conseqüències mortals.
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IGUALTAT

L’alumnat de segon de primària
i segon d’ESO del Centre  Santa
Joaquina de Vedruna va partici-
par en uns tallers de coeducació
organitzats per la Mancomuni-
tat del Carraixet i emmarcats
dins del Pla d’Igualtat. A través
de vídeos, cançons, dinàmiques
i altres activitats basades en la
participació i reflexió adaptades
a les edats dels joves es varen
tractar temes com els estereo-
tips de gènere, la corresponsa-
bilitat en les tasques domèsti-
ques o les relacions afectives
romàntiques i la seua connexió
amb la violència de gènere.

Es treballa la igualtat
amb els tallers de
coeducació

Veïns i veïnes de Vinalesa s’unixen en
la lluita contra la violència de gènere
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MANCOMUNITAT

La Mancomunitat del Carraixet,
dins de les activitats emmarcades
en el Pla de Governança Turística,
va programar per al 24 de no-
vembre una jornada de sende-
risme que va tindre com a lloc de
partida i d’arribada la Fàbrica de
la Seda de Vinalesa. 
Es varen realitzar dos itineraris

diferents. Al general es varen re-
córrer al voltant de 15 quilòme-
tres i va portar a les persones par-
ticipants tant a Alfara del Patriarca

com a Bonrepòs i Mirambell. L’al-
tre, amb 5 quilòmetres d’exten-
sió i més enfocat a les famílies, es
va dirigir a Foios. Les persones
assistents pogueren disfrutar d’un
matí immerses en l’horta, un es-
pai al qual la Mancomunitat vol
donar-li promoció turística.
El pròxim esdeveniment tindrà

lloc el 15 de desembre en la plaça
de l’Ajuntament d’Alfara i consis-
tirà en una jornada festiva de pre-
sentació del pla a la ciutadania.

Jornada de senderisme a
través de l’espai agrícola

Marxa senderista organitzada per la Mancomunitat del Carraixet amb eixida des de Vinalesa.

Nitrato de Chile, el col·lectiu
de joves artistes de l’Horta
Nord que treballen per la di-
namització cultural de la co-
marca, ha convocat la segona
edició del certamen de crea-
ció musical Horta Sonora,
amb el qual col·labora la
Mancomunitat del Carraixet i
els Ajuntaments que formen
part de l’entitat, entre ells el
de Vinalesa.
Es tracta d’un festival de

composició en què les perso-
nes candidates han de crear
una peça contemporània ins-
pirada en l’Horta que tinga
com a intèrpret a alguna de
les agrupacions musicals dels
municipis de la Mancomuni-
tat. De les peces rebudes, se
seleccionaran dos i els seus
autors o autores rebran una
beca que els ajude en la pro-
ducció de la presentació, que
tindrà lloc en dos punts des-
tacats del nostre espai natural.
El termini de presentació es
tanca el 25 de gener.

Es convoca una
nova edició
d’Horta Sonora

La presentació de la segona edi-
ció del programa Esports i Dona,
desenvolupat per la Mancomu-
nitat del Carraixet, va tindre lloc
en Bonrepòs i Mirambell el 15
de novembre. En l’acte va estar
present Agustín Larre, tècnic de
Vinalesa i coordinador de la co-
missió d’esports de la Manco-
munitat, junt amb Anna Gómez,
ambaixadora del programa i ju-
gadora del València Bàsquet.
Esta iniciativa té com a ob-

jectiu donar visibilitat a l’esport
femení i reconéixer les accions

més destacades en matèria d’i-
gualtat en l’àmbit esportiu. Es
dividix en dos categories. La pri-
mera es dirigix als clubs espor-
tius de la Mancomunitat que, o
bé han realitzat projectes de
promoció de la igualtat especí-
fics, o bé han aconseguit resul-
tats i han assolit metes destaca-
des. La segona modalitat valora
a una figura femenina pels seus
assoliments o fites esportives. 
La data de l’acte de lliura-

ment dels premis s’anunciarà
pròximament.

Presentació del segon programa Esports i Dona a Bonrepòs

Jornada de presentació d’Esports i Dona.
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JOVENTUT

El 15 de novembre se celebra el
Dia Mundial Sense Alcohol i per
a commemorar-lo l’UPCCA pro-
grama noves activitats dins de
la campanya dirigida a previn-
dre el seu consum entre els nos-
tres menors. Les accions són les
següents: xarrades dirigides a
l’alumnat de primària amb con-
tinguts relacionats amb el fo-
ment dels factors de protecció
(autoestima, hàbits saludables,
assertivitat, etc.); tallers per a
l’alumnat de secundària en què
es treballen les conseqüències
negatives del consum i el seu
projecte de vida, afavorint així

l’elecció d’un estil de vida salu-
dable lluny del consum d’alco-
hol; proposta a comerços dis-
pensadors de begudes
alcohòliques perquè col•loquen
cartells recolzant la campanya;
díptics adreçats a les persones
menors del municipi i motivant-
les al consum zero d’alcohol;
díptics informatius per a pares i
mares amb pautes que es poden
seguir; i cartelleria dirigida a
tota la població amb l’objectiu
de sensibilitzar i activar la seua
implicació en la protecció de la
salut de les persones menors.
Amb estes accions, volem

contribuir a la construcció d’un
eixam comunitari en què tots i
totes ens impliquen en favor
dels joves, col•laborant en la
seua òptima salut física, psicolò-
gica i social.

La Regidoria de Benestar Social
va organitzar amb la Unitat de
Prevenció de Conductes Addicti-
ves (UPCCA) l’activitat “Teatre i
prevenció de drogues”, en què
l’alumnat de cinqué i sisé de pri-
mària del CEIP Blat Gimeno va
assistir a una obra de teatre pro-
tagonitzada per dos neurones i a
través de la qual descobriren

quins hàbits contribuïxen a la
mala salut d’estes cèl·lules com,
per exemple, el consum de dro-
gues. Les persones participants
varen adquirir compromisos com
cuidar el seu cos i salut, no pren-
dre res que el danye o no deixar-
se influir per persones que pre-
nen drogues i esforçar-se per
assolir les seues metes.

Teatre per a previndre el consum
de drogues entre els joves

L’Espai Jove de Vinalesa  ha
passat a formar part de la
xarxa de Centres d’Informa-
ció Juvenils (CIJ) de la Comu-
nitat Valenciana. El reconei-
xement va ser promogut per
l’Agència de Desenvolupa-
ment Local (ADL) i atorgat per
l’Institut Valencià de la Joven-
tut (IVAJ) per a millorar les
prestacions oferides.
Esta consideració suposa

la regularització dels serveis
disponibles. Les persones
usuàries podran disfrutar de
les activitats que l’IVAJ faci-
lita a estos centres i l’espai
podrà optar a subvencions
atorgades per la Generalitat
Valenciana als CIJ. Així ma-
teix, des de l’oficina de Vina-
lesa es podran expedir car-
nets joves directament i
realitzar preinscripcions en
campanyes d’oci o formació.

Es reconeix l’Espai
Jove com a Centre
d’Informació Juvenil

L’obra de teatre va ajudar als joves a identificar quines substàncies ajuden a les neurones a estar sanes.

ZERO CONSUM D’ALCOHOL 
ENTRE ELS NOSTRES MENORS
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Francesc Xavier Puchol Cata-
luña torna a ser el màxim expo-
nent de la pilota valenciana, des-
prés d’haver guanyat l’últim
campionat individual d’escala i
corda. Es tracta del trofeu més
important de la pilota valen-
ciana, i haver aconseguit el títol
permet al jove pilotari de Vina-
lesa lluir la faixa roja durant tot
un any.
La final del campionat, cele-

brada el passat 4 de novembre a
Pelayo, va ser una partida fona-
mentada en l’estratègia. El con-
trincant del nostre veí, Pere Roc
II, també va poder tindre el títol
al seu abast, perquè no es va
despenjar del joc en cap mo-
ment. Això no obstant, el marca-
dor va finalitzar amb un ajustat
60-55 a favor de Puchol II, que
quasi un mes després continua
rebent felicitacions quan es
troba amb la gent del poble.

“Portar novament la faixa roja
és el màxim al qual es pot aspi-
rar. És una immensa alegria,
principalment perquè açò em
permet retornar la il·lusió a la
gent que està al meu voltant, per
tot el recolzament que em do-
nen partida a partida”, assen-
yala el rest. A nivell esportiu, Pu-

chol II reconeix que ha sigut una
superació, “pel gran esforç men-
tal que va significar jugar la final.
L’experiència que he anat ad-
quirint al llarg del temps ha si-
gut clau per a guanyar, uns anys
enrere no haguera sigut capaç
d’obtenir el títol amb partides
de tanta pressió”.   

Puchol II recupera la faixa roja en
guanyar l’Individual d’escala i corda

El club excursionista Xafant Ta-
lons de Vinalesa va convidar a la
ciutadania a celebrar amb els
seus membres el seu dècim ani-
versari amb una caminada popu-
lar per l’horta que va tindre lloc el
25 de novembre.
Es varen proposar dos recor-

reguts amb diferents longituds:
un més llarg de 16 quilòmetres i
un altre més curt de 10 quilòme-
tres, per a adaptar-se d’esta ma-
nera a les condicions físiques de
les persones participants. Els dos
grups varen eixir a la mateixa
hora del Centre Cívic del muni-
cipi i realitzaren la primera part
del trajecte conjuntament. L’itine-

rari va discórrer, a més de per Vi-
nalesa,  pels termes municipals
de Foios, Bonrepòs i Mirambell i
Godella, i es varen fer parades en
alguns punts destacats, on es con-
taren anècdotes i es realitzaren
explicacions sobre la importàn-
cia d’estos llocs.
Els itineraris tornaren a con-

fluir en el Centre Cívic i es va dei-
xar temps als excursionistes per-
què visitaren l’exposició de la
Fàbrica de la Seda. Posterior-
ment, les persones participants
disfrutaren d’un dinar en l’Espai
Jove, on posteriorment el cantant
valencià Pep Gimeno “Botifarra”
va oferir un concert.

Xafant Talons celebra el dècim
aniversari amb una caminada

Commemoració de l’aniversari de Xafant Talons.

Un grup de persones va participar en la caminada.



El Centre Cívic “Felipe Nava-
rro Fuster” de Vinalesa va aco-
llir el Campionat d’Espanya
ASEDEB 2018 de TPV en Espe-
leologia els dies 10 i 11 de no-
vembre. Quasi un centenar
d’esportistes vinguts de dife-
rents comunitats autònomes
participaren en este esdeveni-
ment organitzat per l’Associa-
ción Española de Espeología y
Barrancos (ASEDEB), amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de la nostra localitat i el Club
Espeleo Tracalet del poble.
La participació va ser la més

elevada des que va començar
este campionat en l’any 2015 i
els esportistes varen competir
de forma individual en tres mo-
dalitats diferents: velocitat, re-
sistència i circuit. Persones amb
edats entre els 6 i els 65 anys es
disputaren els trofeus de les di-

ferents categories tant  mascu-
lines i femenines.
Del club d’espeleologia lo-

cal destaquen els resultats ob-
tinguts per Mar Gascón i  Ar-
turo Prieto, que varen
aconseguir una medalla en la
primera de les jornades.
Del lliurament dels trofeus

es varen encarregar l’alcal-
dessa del nostre poble, Alba
Cataluña, el regidor d’Esports,
Diego Perona, i el president de
la ASEDEB, José Antonio Berro-
cal. La primera edil va mostrar
la seua gratitud per haver donat
l’oportunitat a Vinalesa d’aco-
llir un esdeveniment d’esta en-
vergadura i va donar les grà-
cies a esportistes i assistents i,
especialment, al club Tracalet
per la promoció que realitza
d’esta activitat física i la seua
implicació en el campionat.

ESPORTS
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Se celebra el Campionat
d’Espanya d’espeleologia

La promoció de la pràctica
d’esports a Vinalesa rep un
nou impuls a través de la im-
plantació d’un sistema de
reptes en el gimnàs munici-
pal. Els veïns i veïnes que fan
ús d’estes instal·lacions, a ex-
cepció de les persones assis-
tents a les classes de mante-
niment i les adreçades a la
tercera edat, podran aconse-
guir premis si superen uns ni-
vells d’assistència establits.
Així, les recompenses s’en-
tregaran si en el primer tri-
mestre se supera una assis-
tència del 30% (l’equivalent a
un dia i mig), d’un 50% en el
segon trimestre (dos dies i
mig) i d’un 70% en el tercer
(tres dies i mig). 

El gimnàs municipal
posa en marxa un
sistema de reptes

Vinalesa va ser la seu del se-
gon encontre del programa
internacional B.E.S.T. el dia 29
de novembre, una iniciativa
que té com a objectiu fomen-
tar la integració de persones
amb diversitat funcional a tra-
vés de la pràctica esportiva i
al qual també participen dos
entitats italianes i una búlgara.
Durant la jornada es va re-

alitzar una xarrada sobre la
importància de la família en la
integració d’infants amb di-
versitat funcional a través dels
esports utilitzant l’experièn-
cia d’esportistes de pilota
adaptada, es va realitzar una
partida d’este esport i de Boc-
cia (una varietat de la petanca
adaptada) i es va fer una ava-
luació del nivell d’assoliment
dels objectius establits.

Trobada dels socis
europeus del
programa B.E.S.T.

Esportistes guardonats al Campionat d’Espanya d’Espeleologia.

Magnífic ambient en el Centre Cívic.Acte de lliurament dels premis.
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Envie les seues 
cartes a l’Es fa

saber... a través del
correu electrònic 
de l’Ajuntament 

o en mà.

TELÈFONS D’INTERÉSDADES
METEOROLÒGIQUES

D’OCTUBRE

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“El bolígraf de tinta verda” 

d’Eloy Moreno
“Leer con niños” 

de Santiago Alba Rico

Algú pot viure en 445 m2 du-
rant la resta de la seua vida?
Segurament sí, segurament
vosaltres coneixeu molta gent
així. Persones que es despla-
cen per una cel·la sense ser
presoneres; que s'aixequen
cada dia sabent que tot serà
igual que ahir, igual que
demà, persones que, tot i es-
tar vives, se senten mortes.
Esta és la història d'un home
que va ser capaç de fer reali-
tat el que cada nit imaginava:
començar de cap i de nou. I
ho va fer, però el preu que va
pagar va ser massa alt.

Este libro, que cabalga entre
el ensayo y la ficción, parte
de una experiencia singular:
la lectura compartida de la li-
teratura sin etiquetas: Ho-
mero, Dickens, Canetti, Dante,
Salinger... A partir de ahí
plantea y responde a dos pre-
guntas inseparables: “¿Para
qué sirven los niños?” y
“¿Para qué sirven los libros?”.
Santiago Alba Rico reivindica
una especie de nuevo com-
promiso «materno» que una,
como en la experiencia de
Sherezade, los Cuentos y los
Niños.

Pareix que la violència de gènere
té un apartat específic als mitjans
de comunicació per la contínua in-
formació que malauradament ens
arriba de nous casos. Cadascun
és un drama personal, familiar i
social. Podríem pensar que les ge-
neracions més joves no tenen este
problema, però no és així: la gent
jove també patix esta xacra, i de
vegades, no ho sap amb claredat.
Enviem un missatge als més jo-

ves, dones i homes, i als seus pares
i mares: no s’ha de deixar d’estar
alerta davant els comportaments
que poden ser l’inici d’una relació
marcada pel masclisme, el sotme-
timent, l’obediència forçada…
quan estes conductes es manifes-
ten i es té clar què està passant, no
s’ha de tindre por a reaccionar, cal
tindre decisió i fer front al mal-
tractador per a no ser una víctima
més de la violència de gènere.
S’entén que denunciar es fa

molt difícil, però, demanar infor-
mació és un primer pas que ajuda
a preparar-se per a fer front i re-
cuperar la normalitat en la vida.
Telèfon contra el maltractament

016. No deixa rastre en la factura
telefònica, però, cal esborrar-lo
del registre del telèfon.

LA POLICIA
LOCAL INFORMA

Temperatura mitjana: 18,1 ºC 
Temperatura mínima: 6,8 ºC
Temperatura màxima: 27,8 ºC

Velocitat mitjana del vent: 3,6 km/h
Ràfega màxima: 45,1 km/h
Precipitació total: 218,4 mm


