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activitats variades

durant la Setmana dels
Majors de Vinalesa

Distensió i convivència
del veïnat en la
celebració de les
Festes d’Octubre 

El nostre poble acull la
pròxima reunió dels
socis del programa
europeu ‘Higtligths’

JULIO CÉSAR MARTÍNEZ BLAT
L’ESPAI CULTURAL LA NAU ES REBATEJA AMB EL NOM DE

Ajuntament de Vinalesawww.vinalesa.es @Aj_Vinalesa @Aj_Vinalesa Ajuntament Vinalesa @AjuntamentVinalesa



SOSTENIBILITAT

2

Sostenibilitat Vinalesa @MediambientVina

L’empresa encarregada de l’arre-
plegada de trastos i mobles vells
a Vinalesa ampliarà el servei
d’una vegada al mes a dos. L’ob-
jectiu és facilitar a la ciutadania la
retirada d’estos objectes i evitar
el seu abandonament als carrers,
millorar l’entorn urbà i afavorir el
reciclatge de residus domèstics.

Els objectes podran deixar-se
el primer i el tercer dijous de
cada mes al costat dels conteni-
dors de fem, sempre sense obsta-
culitzar el pas de vianants o el
trànsit de vehicles. L’empresa els
recollirà l’endemà al matí.

Pel que fa al tipus de deixalles,
el servei va dirigit principalment
a fustes, mobles vells, somiers i
matalassos, sofàs, metalls i ferralla
així com mobles de plàstic com
taules i cadires.

Hi ha, però, alguns residus que
no es poden deixar: enderrocs o

materials de construcció, sanita-
ris, pots de pintura o altres pro-
ductes químics, combustibles,
uralites, restes de jardineria,
pneumàtics, vidres i ceràmica, ba-
teries i tubs fluorescents.

En cas de no poder esperar a
les dates d’arreplegada establi-
des, sempre es pot utilitzar gra-
tuïtament l’ecoparc de Meliana,

obert de dilluns a divendres de 9
a 14 hores i de 16 a 18 hores i dis-
sabtes de 9 a 14 hores.

Finalment, si trobares un con-
tenidor col·lapsat, pots notificar-
ho mitjançant l’app Línia Verda, a
l’apartat “Recollida de mobles i
trastos”. Recordeu que la col·la-
boració de tots i totes és impor-
tant per a millorar Vinalesa. 

S’amplia el servei de recollida de
mobles i trastos vells a Vinalesa

Vinalesa va aprovar al plenari
de setembre l’adhesió del mu-
nicipi al pla “Per l’Horta Nord
en bici 10.0”, una iniciativa a tra-
vés de la qual es pretén con-
nectar els municipis de la co-
marca mitjançant camins
ciclopeatonals que es puguen
recórrer de manera sostenible.
També formen part del projecte
altres 10 localitats: La Pobla de
Farnals, Albalat dels Sorells, Me-
liana, Albuixech, Emperador,
Massalfassar, Museros, Massa-
magrell i Rafelbunyol.

La presentació del pla va tin-
dre lloc el 10 d’octubre en Al-
balat dels Sorells. El regidor de

sostenibilitat del nostre poble,
Víctor Martínez Puchol, va assis-
tir a la cita per a mostrar l’inte-
rés pel projecte, ja que es tracta
d’una iniciativa “que fomenta els
desplaçaments sostenibles en-
tre les localitats de l’Horta Nord,
a més de promoure uns hàbits
de vida saludables i ajudar a
vertebrar la comarca”.

La idea naix de la inquietud
dels municipis de connectar-se
entre ells de manera no motorit-
zada. Així, cada municipi treba-
llaria en el seu projecte propi i
la Diputació  s’encarregaria de
realitzar una integració. Al llarg
del temps, s’han construït ca-

rrils-bici inconnexos i amb este
pla s’aconseguiria unir-los tots
junt amb els camins rurals i al-
tres vies verdes. Es preveu con-
vertir els 35 km de vies ciclo-
peatonals actuals en més de 75.

La xarxa suposarà una inver-
sió de 4,5 milions d’euros i es
comptarà amb un Pla Estratègic
amb el qual s’intentarà estendre
el projecte més enllà dels muni-
cipis ja adherits. 

El municipi s’adherix al pla 
“Per l’Horta Nord en bici 10.0”

Presentació de “Per l’Horta Nord en bici 10.0”.
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CULTURA

El centre Las Naves de València
va acollir entre el 18 de setem-
bre i 20 d’octubre l’exposició “El
legado de Pedro Miralles 1983-
1993”, un recorregut per alguns
dels projectes més reconeguts
del dissenyador valencià. Pilar
Mellado, originària de Vinalesa,
va ser la comissària de la mostra.

La vinalesina va basar la seua
tesi doctoral sobre el disseny de
productes en l’artista, un treball
que l’editorial Experimenta es
va interessar a publicar. “L’edi-
torial volia fer una presentació
de l’obra i vaig pensar que seria

bona idea acompanyar-la d’una
exposició aprofitant també que
enguany s’han complit 25 anys
de la seua mort”, explica Pilar. 

En l’àmbit professional, Pilar
valora que gràcies a la mostra
es puga conéixer el seu treball;
personalment, se sent molt
agraïda “Haver treballat 5 anys
en la tesi ha valgut la pena”,
afirma. “Estic contenta perquè
l’exposició ha agradat tant a per-
sones del món del disseny com a
familiars i amics del dissenya-
dor i també per la publicació del
llibre”, afegix.

Actualment, Pilar treballa com
a professora d’Enginyeria en
Disseny Industrial en l’ELISABA
(Escola Universitària de Disseny
i Enginyeria de Barcelona), i en-
cara que disfruta de la seua
feina, reconeix que “com a Vina-
lesa no s‘està en cap lloc”. 

La veïna del poble Pilar Mellado, comissària d’una
exposició sobre el dissenyador Pedro Miralles

Una activitat narrativa-poètica-
plàstica-musical va tindre lloc el 3
d’octubre a les 19 hores en l’Espai
Cultural La Nau i va ser tot un èxit.

En esta iniciativa varen partici-
par els grups de lectura de Vina-
lesa i l’Escola de Música Esteban
Esteve de la Societat Renaixement
Musical. Amb la jornada es va ho-
menatjar a Mercé Viana i a Mª Do-
lores Pellicer, dos figures molt in-
fluents en la poesia i narrativa
infantil en valencià. En l’esdeve-
niment es va presentar a les dos

escriptores, es va executar un re-
cital plàstic de poemes de Mª Do-
lors Pellicer i es va parlar dels lli-
bres llegits de Mercé Viana.
També es va estrenar la cançó “La
realitat de la Fantasia”, dedicada a
la darrera autora, cantada per l’a-
lumnat de l’escola de música,
composta pels joves de cinqué i
sisé dels grups de lectura i musi-
cada per Manel Borredà, cap del
centre d’ensenyament musical,
qui també va acompanyar als in-
fants al piano.

Xiquets i xiquetes homenatgen
dos escriptores valencianes 

Les reunions dels clubs de
lectura tornen després de
l’estiu. A través d’esta inicia-
tiva cadascun dels quatre
grups constituïts es reunixen
una vegada a la setmana per a
llegir un llibre.

Els xiquets i xiquetes de
segon i tercer de primària es
reunixen els dimarts a les
18.30 hores, i els que estudien
entre quart i sisé s’han dividit
en dos grups, cadascun dels
quals realitza les sessions els
divendres a les 17.45 hores o
a les 18.45 hores. També s’ha
format un conjunt de nivell
avançat d’estudiants de sisé
de primària, que tenen les as-
semblees els divendres a les
16.45 hores. La persona res-
ponsable dels grups de lec-
tura és Joan Enric Iriarte i les
reunions tenen lloc en la bi-
blioteca municipal.

Els grups de
lectura reprenen
les sessions

Xiquets i xiquetes varen interpretar una cançó en honor a l’escriptora Mercé Viana.
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SERVEIS SOCIALS

Vinalesa va acollir per primera
vegada el 5 d’octubre una de les
reunions trimestrals en què es
reunixen tècnics de serveis so-
cials dels municipis de l’Horta
Nord amb l’objectiu de millorar
les prestacions. Estes assem-
blees, organitzades directament
pels professionals, servixen per
a posar en comú les bones pràc-
tiques que es desenvolupen en

cada localitat i compartir criteris
i mètodes amb la resta. D’esta
manera, es pot descobrir quines
iniciatives i tècniques funcionen
millor perquè siguen adoptades
per altres municipis.

Durant la sessió celebrada a
Vinalesa es tractaren temes com
la renda valenciana d’inclusió,
els serveis d’ajuda domiciliària
o la pobresa energètica.

L’Ajuntament de Vinalesa va or-
ganitzar entre els dies 24 i 29 de
setembre la Setmana dels Majors,
una iniciativa a través de la qual
s’oferixen activitats d’oci saluda-
ble adreçades als veïns i veïnes
d’edat avançada.

El primer dia va tindre lloc un
taller de taichí. Les 17 persones que
hi participaren varen descobrir este
art marcial i aprengueren de quina
manera la seua pràctica pot ajudar
a mantindre en forma tant la ment
com el cos.

En la segona jornada, 25 perso-
nes s’uniren al taller de batucada,
un estil de música de percussió que
ajuda als intèrprets tant a desenvo-
lupar el sentit del ritme com a alli-
berar tensions i frustracions.

L’endemà es va organitzar una
visita a l’exposició “Jardí autòmat”
en el Centre Cultural del Carme a la
Ciutat de València, activitat a la qual
acudiren 45 persones.

El taller de cuina saludable del
dia 27 va comptar amb la participa-
ció de 17 persones. L’activitat “Es-
palda sana, diversió i moviment”, a
la qual acudiren 15 veïns i veïnes, va
tancar una programació amb què
l’Ajuntament convida a vinalesins i
vinalesines d’edat avançada a ma-
tindre un estil de vida actiu.

Oci saludable a la
Setmana dels MajorsDel 26 al 28 d’octubre. Ex-

posició fotogràfica “Vida en
el campo bravo” de Nacho
Blasco a la sala multiusos de
l’Espai Jove.

Dissabte 27 d’octubre. Jor-
nada de senderisme pels
Camins del Carraixet a par-
tir de les 8.30 hores. Les per-
sones interessades han de
reservar a través del telèfon
611 496 058 o al correu elec-
trònic info@itinerantur.com.

Divendres 9 de novembre.
Presentació de l’estudi al
voltant de la revista “El Grei-
xero”. A les 19 hores a l’Es-
pai Cultural.

10 i 11 de novembre. Cam-
pionat d’Espanya de TPV en
espeleologia al pati de la Fà-
brica, organitzat pel grup
Tracalet i l’Associació Es-
panyola d’Espeleologia i Ba-
rrancs (AESEDEB) amb la
col·laboració de l’Ajunta-
ment de Vinalesa.

Dilluns 12 de novembre.
Xerrada sobre hàbits saluda-
bles al saló de plenaris de
l’Ajuntament de Vinalesa.

AGENDA
D’ACTIVITATS

Reunió comarcal de tècnics de Serveis Socials

Reunió de Serveis Socials a Vinalesa.

Visita a l’exposició Jardí Autòmat.

El taller de batucada va atraure 25 persones.

Taller de taichí per a persones majors.



La regidora de Joventut i la Uni-
tat de Prevenció de Conductes
Addictives (UPCCA) varen
desenvolupar una campanya de
prevenció del consum d’alcohol
durant les Festes Patronals. Amb
l’eslògan “Estes festes... tu mar-
ques la diferència”, s’ha volgut
conscienciar als joves dels be-
neficis de no prendre begudes
espirituoses. L’alcohol és una
substància que condiciona el
nostre comportament. Per tant,
quan no es pren, tenim més con-
trol sobre la nostra conducta i
guanyem així en llibertat.

Durant el dia de la presenta-
ció de la Cort d’Honor, el 28 de
setembre, es varen repartir pol-
seres amb el lema de la inicia-
tiva i es va organitzar un concurs

a Instagram. Les persones que
volien participar havien de se-
guir a l’Espai Jove i la UPCCA
en Instagram i pujar una foto-
grafia a la xarxa social el dia 5
d’octubre mencionant als dos
perfils i en la qual es poguera
veure que encara portaven el
complement. El 8 d’octubre es
va realitzar un sorteig en directe
entre totes les persones que ha-
vien seguit les instruccions.

El dia 11 es va fer el lliura-
ment del premi, una tenda de
campanya, a la persona guanya-
dora, Daniel Alcayde Ros. L’acte
va tindre lloc en alcaldia i va
comptar amb la presència de
Diego Perona, regidor de Joven-
tut, representants de la UPCCA i
membres de la Cort d’Honor.
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JOVENTUT

Es realitza una campanya preventiva
del consum d’alcohol per a joves

L’Espai Jove ha començat el curs.
Novament s’oferixen els tallers de
guitarra i d’escacs, així com el
d’oci educatiu, una iniciativa adre-
çada a xiquets i xiquetes d’entre 8
i 10 anys que té lloc dilluns i di-
mecres i que, a través d’accions
d’animació sociocultural, pretén
educar emocionalment als joves i
transmetre valors com la coope-
ració o la solidaritat. Les dos pri-
meres activitats tenen un cost de
10 euros al trimestre i són molts
els joves que s’han apuntat.

Com a novetat enguany, per a
presentar el nou curs, s’organit-
zaren les festes de l’Espai Jove du-
rant el mes de setembre, fent-les
coincidir amb les festivitats locals

i amb una programació d’activi-
tats que resultaren ser tot un èxit.
El dia 21 va tindre lloc un escape
room, joc que consistix en resol-
dre una sèrie d’endevinalles per a
poder eixir d’una habitació. L’a-
collida d’esta iniciativa va ser tan
gran que es varen cobrir totes les
places disponibles. També es va
realitzar un berenar per a totes les

persones assistents i Retrotheme,
banda local d’indie rock, va oferir
un concert. Per últim, els dies 24 i
26 es va realitzar un taller de cre-
ació d’un calendari escolar i el 25
es va jugar un torneig de ping
pong. La demostració de Crossfit
Workout, programada per al dia
27, va haver d’ajornar-se i la nova
data s’anunciarà pròximament. 

Les activitats 
de l’Espai Jove
es reprenen
després de l’estiu

Lliurament del premi al guanyador.
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GALERIA

Presentació de la Regina de les Festes, Andrea Pardo Delgado, i de la seua Cort d’Honor, el passat 28 de setemb          

Els veïns i veïnes de Vinalesa
hem disfrutat un any més de les
Festes d’Octubre amb una va-
riada programació d’activitats.
L’Ajuntament agraïx la implica-
ció de la ciutadania en totes les
iniciatives proposades, així com
el treball realitzat per les clava-
ries, la Cort d’Honor, associa-
cions i persones voluntàries
que, de manera desinteressada,

han col·laborat en l’organitza-
ció de tots els actes. 

Infants, majors, joves i adults
han trobat en les nostres festes
un punt d’encontre, dies de dis-
tensió i convivència en els quals
hem eixit al carrer per a conso-
lidar-nos com el poble que som,
amb les nostres tradicions i trets
culturals. Moltíssimes gràcies
per fer-ho possible.

Festes d’Octubre 2018

Partida de pilota del 9 d’octubre.

Sopar dels Majors.      

Cercavila del 9 d’Octubre.

Trobada amb la nostra tradició
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GALERIA

                    bre a la carpa instal·lada al pati de la Fàbrica.

  

Dia dels Xiquets i les Xiquetes.

Trasllat de la Mare de Déu del Pilar.Calderes per la Mare de Déu del Roser.

Concert de Festes de la Societat Renaixement Musical.

Correfocs de la Falla dels Xiquets.

El recent episodi de fortes
pluges va determinar l’a-
jornament de la XV Fira
del Comerç Local de Vina-
lesa, programada inicial-
ment per als dies 20 i 21
d’octubre. L’Associació de
Comerciants i Empresaris
de Vinalesa han decidit
ajornar l’esdeveniment
per al cap de setmana del
3 i 4 de novembre. 

XV Fira del
Comerç Local
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FESTES

Entre el 30 de setembre i el 14
d’octubre hem pogut gaudir a
l’Espai Cultural La Nau Julio
César Martínez Blat d’una ex-
posició sobre els 65 anys d’e-
xistència de la Societat Renai-
xement Musical de Vinalesa. A
través de fotografies, tratges i
instruments antics, hem con-
templat l’evolució de la banda,
de la coral Pi de l’Anell i de
l’escola de música Mestre Es-
teban Esteve.

65 Aniversari
de la SRM

Descobriment de la placa de l’Espai Cultural La Nau Julio César Martínez Blat.

Julio César Martínez Blat va dedi-
car bona part de la seua vida a
convertir Vinalesa en un municipi
modern, acollidor i amable amb
les persones que residim. Durant
els 18 anys que va assumir l’al-
caldia del poble, va treballar per
aconseguir un major benestar per
a les persones i per fer possible la
dotació d’infraestructures al ser-
vei de la població. Un dels pro-
jectes que va aconseguir mate-
rialitzar, després d’anys de lluita
i de gestions intenses amb altres
administracions, va ser la rehabi-
litació integral de l’Espai Cultu-
ral La Nau.

Des que va faltar l’alcalde, di-
ferents iniciatives ciutadanes
sol·licitaren a l’Ajuntament un re-
coneixement a la seua tasca de
govern. La Societat Renaixement
Musical va encapçalar una cam-
panya per a recollir signatures

que presentaren al registre d’en-
trada municipal. Amb la iniciativa
sol·licitaven que justament este
edifici passara a denominar-se
Espai Cultural La Nau Julio César
Martínez Blat.

El plenari de la Corporació va
aprovar el passat 25 de setembre,
per majoria absoluta, atendre la
petició realitzada per centenars
de veïns i veïnes del poble. Es va
materialitzar el 9 d’Octubre, un
dels dies festius més importants a
Vinalesa, amb el descobriment
d’una placa a l’entrada del centre
cultural que porta el nom de l’al-
calde.  La que ha sigut durant
molts anys la seua companya de
viatge, Xaro Gallent, va ser l’en-
carregada de descobrir la corti-
neta en un acte de reconeixement
molt emotiu al qual varen assistir
amics, familiars i molts veïns i ve-
ïnes de la localitat. 

L’Espai Cultural La Nau
rep el nom de Julio
César Martínez Blat

L’Ajuntament de Vinalesa ha
distribuït gots de plàstic reu-
tilitzables durant les Festes
d’Octubre. Amb esta inicia-
tiva, la regidoria de Sosteni-
bilitat ha tractat de conscien-
ciar a la ciutadania de la
necessitat de reduir la gene-
ració de residus plàstics, un
material que tarda moltíssims
anys en descompondre’s i
que en moltes ocasions
acaba abocat a la mar. 

Gots de plàstic
reutilitzables



Vinalesa és una de les localitats
participants en el projecte eu-
ropeu Highlights, l'objectiu del
qual és generar un pla d'inte-
gració de persones amb diver-
sitat funcional a través de la
pràctica dels esports. El nostre
municipi ha sigut seleccionat
perquè aculla una trobada amb
els altres tres socis, dos entitats
italianes i una búlgara, entre el 7
i el 9 de novembre.

L'encontre servirà perquè les
quatre institucions puguen in-
tercanviar experiències, fer ba-
lanç del treball realitzat i com-
provar quins objectius s'han
assolit i sobre quins encara cal
seguir treballant. A la trobada
també s'establiran les bases de
la pròxima reunió conjunta, la
qual tindrà lloc a Bulgària. A
més, els representants es-
trangers tindran l'oportunitat de
visitar la Ciutat de València on,
juntament amb els principals
punts turístics, coneixeran un
trinquet i aprendran en què con-
sistix la pilota valenciana.

A banda de les accions con-
juntes, cadascun dels socis des-
envolupa iniciatives pròpies. A
Vinalesa, s'estan organitzant al-
guns tallers adreçats principal-
ment a persones que formen
part d'associacions esportives,
encara que oberts al públic ge-
neral, els quals estaran dirigits a
estudiar la manera d'acabar tant
amb les barreres psicològiques

com arquitectòniques a què
s'enfronten les persones amb di-
versitat funcional en el seu dia a
dia. L'acció serà una ferramenta
de conscienciació però també
d'exploració de nous mètodes
que puguen ser útils per a acon-
seguir l'objectiu principal del
projecte: integrar persones amb
diversitat funcional mitjançant
l'esport. 
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DESENVOLUPAMENT

La Cooperativa Elèctrica de Vina-
lesa ha rebut una de les distin-
cions atorgades a través dels Pre-
mis 9 d’Octubre, uns guardons
amb què es reconeix el paper
que certs individus, entitats, asso-
ciacions i col·lectius juguen en la
defensa dels interessos generals
dels valencians i les valencianes.

Els membres del jurat designat
per la Generalitat Valenciana va-
ren ser els encarregats de selec-
cionar els premiats. L’entrega dels
guardons va tindre lloc el 9 d’Oc-

tubre al Palau de la Generalitat
amb un acte cívic, al qual va as-
sistir Xavier Puchol, gerent de la
Cooperativa Elèctrica de Vina-
lesa, qui va rebre el premi de la
mà de Ximo Puig, president de la
institució autonòmica.

El treball realitzat per la Coo-
perativa Elèctrica va permetre
que el nostre municipi fora un
dels primers de la zona en tindre
electrificades pràcticament totes
les cases. L’entitat, avui en dia, en-
cara dona servei a tot el municipi.

Reunió del projecte europeu d’integració de persones amb diversitat funcional a través de l’esport.

Vinalesa acollirà la pròxima reunió
del programa europeu ‘Higtligths’

La Cooperativa Elèctrica rep un
guardó en els premis 9 d’Octubre

Xavier Puchol, gerent de la Cooperativa Elèctrica,
amb Ximo Puig, President de la Generalitat.
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Esports VinalesaESPORTS

La jornada de presentació de les
escoles esportives municipals va
tindre lloc el 4 d’octubre en el
pati de la Fàbrica. Els diferents
clubs organitzaren circuits i acti-
vitats amb què donaren a conéi-
xer a xiquets i xiquetes les activi-
tats físiques oferides al municipi.

Un any més, el catàleg d’es-
ports presentat per l’Ajuntament
inclou bàsquet, futbol, pàdel, pa-
tinatge, pilota valenciana i prepa-
ració física base i són molts els

xiquets i xiquetes del municipi
que formen part d’alguna de les
escoles esportives municipals.
L’èxit del model implantat al po-
ble ha fet que es convertisca en
un referent per a localitats del vol-
tant. Entre altres coses, els pro-
fessionals encarregats de la for-
mació dels joves els ajuden a
desenvolupar les seues qualitats
físiques i descobrir el seu poten-
cial al mateix temps que es trans-
meten importants valors.

Comença l’activitat de
les escoles esportives

En la presentació de les escoles esportives es realitzaren activitats per a promoure les diferents activitats.

L’àrea d’Esports de la Manco-
munitat del Carraixet ha con-
vocat els premis Esport i
Dona, una iniciativa amb què
es vol donar visibilitat a l’es-
port femení i reconéixer les
millors accions desenvolupa-
des en matèria d’igualtat en
l’àmbit esportiu i de la pro-
moció de l’activitat física en-
tre este sector de la població.

Hi ha dos modalitats. La
primera s’adreça a clubs es-
portius de la Mancomunitat
del Carraixet que desenvolu-
pen projectes específics rela-
cionats amb les categories es-
portives femenines o que
hagen assolit resultats desta-
cats; la segona es dirigix a
dones que destaquen tant en
la promoció com en la pràc-
tica d’esports femenins. En la
primera s’entregaran dos pre-
mis per valor de 300 euros;
en la segona es lliuraran qua-
tre guardons de 250 euros.
Les candidatures poden pre-
sentar-se fins al 30 d’octubre.

Es presenten les
bases dels premis
Esports i Dona

Vinalesins i vinalesines demos-
tràrem un any més que les Fes-
tes Patronals també són una
bona excusa per a practicar es-
port. L’interés del veïnat pels hà-
bits de vida saludable va quedar
reflectit en l’enorme participa-
ció que varen tindre els diferents
trofeus organitzats pels clubs es-
portius del poble.

Durant el mes de setembre,
tingué lloc el campionat de pi-
lota valenciana, el trofeu del
club de bàsquet (al qual es va
convidar al col·legi alemà), el

torneig de totes les categories
de futbol (jornada en la qual ens
va visitar l’Sporting de Benima-
clet) i, finalment, el trofeu del
club de pàdel.

L’Ajuntament va coordinar el
16 de setembre el Dia de la Bici,
una jornada lúdica i familiar
amb un recorregut per l’interior
del poble per a reivindicar este
mitjà de transport. El dia 23 es va
celebrar la Volta a Peu, amb ca-
rreres per a totes les categories
que es va desenvolupar pels ca-
rrers de Vinalesa.

Èxit de les activitats esportives celebrades durant les Festes Locals

Carrera d’infantils a la Volta a Peu a Vinalesa.



El Centre Cívic de Vinalesa
serà l’escenari del Campionat
d’Espanya de TPV en espeleo-
logia els dies 10 i 11 de novem-
bre, esdeveniment organitzat
per l’Associació Espanyola
d’Espeleologia i Barrancs (AE-
SEDEB) amb la col·laboració
de l’Ajuntament.

Durant el torneig es realit-
zaran tres tipus de proves: ve-
locitat, resistència i circuit tèc-
nic. Esta última consistirà en un
itinerari constituït per elements
que recreen els obstacles i difi-
cultats que es poden trobar en
una expedició espeleològica.
Hi haurà tant una modalitat
masculina com femenina i les
persones participants es divi-
diran en les categories aleví,
infantil, juvenil, majors i vete-
rans segons la seua edat. Al
campionat, obert a qualsevol
esportista a títol individual,

participaran persones de tot
l’estat i s’entregaran premis a
aquelles que aconseguisquen
les millors marques en cadas-
cuna de les categories.

El Club Espeleo Tracalet de
Vinalesa, per delegació de
l’AESEDEB, s’ha encarregat
d’organitzar el torneig. L’asso-
ciació es va fundar en 1985 i ac-
tualment té 60 membres.  

ESPORTS
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Vinalesa acull el Campionat
d’Espanya d’espeleologia

INDIVIDUAL D’ESCALA I CORDA. El nostre veí Puchol II disputarà
esta vesprada (divendres 26 d’octubre) a les 18.30 hores la primera se-
mifinal del XXXIII Campionat Bankia d’Escala i Corda. S’enfrontarà a
Pere per tal d’aconseguir arribar a la final del trofeu individual per ex-
cel·lència d’esta modalitat de la pilota valenciana.

Veïns i veïnes de Vinalesa, Al-
fara del Patriarca, Foios i Bon-
repòs i Mirambell poden par-
ticipar en una marxa nòrdica
organitzada per la Mancomu-
nitat del Carraixet. Este es-
port consistix a realitzar rutes
a l’aire lliure ajudant-se de
dos bastons.

El passat 29 de setembre
Vinalesa va acollir una acti-
vitat formativa, acció que es
va desenvolupar també en la
resta de municipis dels po-
bles de la Mancomunitat. Està
previst que en novembre, els
grups conformats en cadas-
cun dels pobles participaran
en una marxa conjunta, els
detalls de la qual es donaran
a conéixer pròximament.

La Mancomunitat
organitza una
marxa nòrdica

Leyre Almena, alumna de l’es-
cola de ciclisme C.C. Guti-Vi-
nalesa-RUBIO, va rebre el gu-
ardó a la millor esportista en
edat escolar dels premis al
mèrit esportiu de la Ciutat de
València, entregats el passat 4
d’octubre. Des de l’”Es fa sa-
ber” felicitem a la jove pel re-
coneixement rebut.

Leyre Almena,
millor esportista
en edat escolar
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Envie les seues 
cartes a l’Es fa

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

o en mà.

TELÈFONS D’INTERÉS

CONTRAPORTADA
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DADES
METEOROLÒGIQUES

DE SETEMBRE

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Històries inquietants” 
de A. Hernández i Xulvi

“Filek. El estafador que...” 
de I. Martínez de Pisón

“Històries inquietants” va ob-
tindre el premi Carles Borro-
meu en la Nit Literària An-
dorrana, en l’any 1995, per
unanimitat del jurat. Aquest
va manifestar que som davant
d'un llibre de relats "d'una
acurada unitat emocional. Ar-
guments originals i ben cons-
truïts, prosa àgil amb pinze-
llades poètiques, creant
moltes vegades una atmos-
fera de terror amb un clima
psicològic realista impressio-
nant en sensacions fortes, ex-
tremes i resoltes amb fluïdesa
i sorpresa".

La famélica España de 1939
estuvo a punto de convertirse
en la principal potencia ex-
portadora de petróleo. Eso al
menos es lo que Franco creía
entonces y lo que pronto la
prensa del régimen se encar-
garía de pregonar a los cuatro
vientos. Un químico austriaco
llamado Albert von Filek, in-
ventor de un combustible sin-
tético que mezclaba extrac-
tos vegetales con agua del río
Jarama, había puesto su fór-
mula secreta al servicio del
engrandecimiento de la
nueva España.

Després d’un temps sense rebre
notícies de casos que solen afectar
a persones d’edat avançada, com
els de robatoris, estafes, la signa-
tura de contractes mitjançant l’en-
gany… és moment de fer tots un
recordatori dels consells que pe-
riòdicament oferim:
a No signar cap document
aNo pagar diners a ningú que es
presente a casa
aCridar a la Policia Local
Igualment, cal prestar atenció a
persones normalment descone-
gudes que solen mostrar interés o
intenció d’aproximar-se als més
majors; no hem de dubtar de les
bones intencions de ningú, però
també hem de ser vigilants. Estes
persones que busquen aprofitar-
se estan especialitzades en dis-
traure l’atenció i donar-se credibi-
litat per a aprofitar-se i traure’ls
diners o joies.

Estes situacions solen ocórrer
en ple carrer, pel que demanem
que no es fien de cap persona a
qui no coneguen personalment
encara que els diga coses o noms
de persones que els resulten fa-
miliars. Davant qualsevol sospita,
criden a la Policia i farem les com-
provacions necessàries.

LA POLICIA
LOCAL INFORMA

Temperatura mitjana: 23,8 ºC 
Temperatura mínima: 15,4 ºC
Temperatura màxima: 30,8 ºC

Velocitat mitjana del vent: 3,4 km/h
Ràfega màxima: 37 km/h
Precipitació total: 57,8 mm


