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Vinalesa es prepara per
a celebrar les Festes
d’Octubre amb una
ampla programació

Es presenten els
resultats de la

investigació al voltant
de la revista “El Greixero”

Comença la temporada
esportiva amb l’obertura
del gimnàs i l’inici de les

Escoles Municipals

L’ANELL VERD
ES PRESENTEN A VINALESA LES OBRES DE

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

La consellera d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Terri-
tori, María José Salvador, va visitar
Vinalesa el passat 27 de juliol per
a presenciar l’evolució en la cons-
trucció de l’Anell Verd Metropo-
lità. Este vial, d’una longitud de 56
quilòmetres, servirà per a con-
nectar els diferents municipis de
les comarques de l’Horta a través
de senders que es puguen recó-
rrer de manera sostenible.

El regidor de Sostenibilitat,
Víctor Martínez, va acompanyar a
la consellera durant la seua visita,
en la qual també estigueren pre-
sents representants d’altres mu-
nicipis travessats per la secció del
recorregut que passa per Vina-
lesa, conegut com el Tram 6. Esta
part de la ruta discorre pels ca-
mins de servei del Barranc del
Palmaret i del Carraixet i voreja el
nostre poble abans de travessar
l’horta de Bonrepòs i Mirambell i
Cases de Bàrcena i dirigir-se cap
a Meliana. La inversió destinada a
esta divisió del projecte global ha
sigut de 908.151’16 euros i la lon-
gitud serà de 6’5 quilòmetres.

El nou vial s’està configurant
aprofitant camins d’horta ja exis-
tents i, una vegada finalitzat, ci-
clistes i vianants disposaran d’un
nou itinerari equipat amb àrees
de descans i panells informatius
per a divulgar les característiques
ambientals i culturals de la zona i
els elements patrimonials més ca-
racterístics. També destaca el fet
que  l’anell travessa els parcs na-
turals del Túria i l’Albufera i
arriba fins al litoral. Obres al costat del Barranc del Carraixet.

María José Salvador visita Vinalesa per
a comprovar les obres de l’Anell Verd

La consellera María José Salvador es va reunir a Vinalesa amb representants dels municipis de la comarca.

El saló de plens acollirà el 26 de se-
tembre un taller de participació al
voltant del programa “Territori Car-
raixet” que impulsa la Diputació de
València amb l’objecte de millorar el
paisatge, la mobilitat i l’ús públic al
voltant del barranc del Carraixet. El
pla vol potenciar un dels espais que
connecta la Calderona amb el litoral,
amb importants espais de valor na-
tural, històric i hidràulic.

Taller de participació
per al projecte
“Territori Carraixet”
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SOSTENIBILITAT

La regidoria de Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Vinalesa desen-
voluparà una campanya que té
com a objectiu fomentar la re-
utilització de gots de plàstic du-
rant les Festes d’Octubre.

El consistori repartirà reci-
pients d’este tipus fabricats amb
un material durador entre les co-
missions de festes i en el bar del
Centre Cívic. Quan veïns i ve-
ïnes demanen una beguda, se’ls
servirà en estos gots, els quals
podran ser reomplits cada ve-
gada que es realitze una consu-
mició. A més, s’ha realitzat un

disseny propi per als recipients
i la seua superfície estarà seri-
grafiada amb un logo i un lema.

Amb esta iniciativa, l’Ajunta-
ment pretén reduir la generació
de residus plàstics durant les
festes de Vinalesa, un material
que tarda moltíssims anys en
descompondre’s i que, si no es
tracta correctament, acaba en
moltes ocasions abocat a la mar,
on representa un enorme perill
per a l’ecosistema. Els gots re-
utilitzables resulten molt més
respectuosos amb el medi am-
bient, ja que en compte de ser

usats una única vegada i llançats
al fem, es poden reomplir tantes
vegades com es desitge.

“Amb esta mesura, l’Ajunta-
ment vol apostar una vegada
més per la sostenibilitat”, ex-
plica Víctor Martínez, regidor
del departament. “Tots i totes
hem vist imatges a la televisió
de com les tones de plàstic tira-
des en els oceans estan posant
en perill la vida marina i, a la
llarga, la vida de tot el planeta”,
afegix. “Acabar amb este pro-
blema està en les nostres mans”,
conclou l’edil.

S’inicia una campanya per a promoure la reutilització
dels gots de plàstic durant les Festes d’Octubre

La campanya Gosvivència tornarà
a eixir al carrer durant esta tem-
porada per a recordar a la ciuta-
dania l’obligació que tenen les
persones propietàries de xipar
els seus gossos, censar-los a l’A-
juntament i replegar els excre-
ments de la via pública per a
mantindre el nostre entorn net i
saludable.

Censa’m 
Durant els tres primers mesos de
vida o en el mes següent de la
seua adquisició, has de portar la
mascota al centre veterinari per-
què li posem un microxip. Grà-
cies a la identificació s’agilitza la
recuperació de l’animal en cas de
pèrdua, robatori o abandó.

També l’has de donar d’alta al
Registre Municipal d’Animals Do-
mèstics o al Registre Municipal
d’Animals Potencialment Perillo-
sos; és debades. Conéixer la

quantitat de gossos que viuen a
Vinalesa facilita establir mesures
sanitàries en cas d’aparició de
malalties. 

Xafar-les no dóna bona sort
Si a Vinalesa conviuen al voltant
de 400 gossos, tenint en compte
que defequen unes 3 vegades al
dia, es generen més de 8.000 ex-
crements a la setmana, és a dir,
prop de 440.000 caques a l’any!

Els excrements dels gossos no
són fertilitzant per a la gespa o
les plantes, al contrari, poden

transmetre malalties parasitàries
a les persones. Els xiquets i les
xiquetes són especialment vulne-
rables quan les caques s’abando-
nen a les rodalies dels col·legis o
en espais públics com les àrees
de jocs infantils, on per cert està
prohibit el seu accés. També són
focus d’olors, sobretot durant l’es-
tiu, i poden provocar caigudes i
relliscades.

Tot açò cal fer-ho per higiene i
salut pública. Per respecte cap a
la resta de veïns i veïnes del po-
ble. Pel teu gos, per tu.

Conscienciació
i respecte amb
“Gosvivència”
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JOVENTUT

Iniciem curs escolar i, amb ell, la
UPCCA reprén contacte amb els
centres escolars amb l'objectiu
de proposar, acordar i progra-
mar activitats preventives. Des-
crivim algunes d'elles. 

La primera acció és facilitar
una plantilla per a la recollida
d'adreces de correu electrònic
dels pares i mares que vulguen
rebre informació dels nostres re-
cursos, material formatiu elabo-
rat per nosaltres, referències a
cursos online gratuïts oferits per
la Conselleria de Sanitat i altres
organismes, dates i continguts
de les nostres xarrades i qualse-
vol material o informació que
considerem que puga ser d'inte-
rés o ens siga sol·licitada.

En segon lloc, facilitem a les
tutores, tutors, professores i pro-

fessors material complementari
per a treballar amb l'alumnat di-
ferents continguts (autoestima,
habilitats socials, emocions,
etc.), amb l'objectiu de col·la-
borar amb la seua tasca com a
docents.

En tercer lloc, atorguem una
atenció i dedicació especial a
les xarrades impartides als es-
tudiants des de tercer de Primà-
ria fins a quart de Secundària.
Proposem els continguts a l'e-
quip directiu del centre, que va-
lora i escull en funció de les ne-
cessitats dels alumnes.
Posteriorment, programem les
dates d'impartició i les realitzem
distribuïdes durant el curs.

Una altra activitat de la
UPCCA realitzada a demanda
del centre és la participació en

la setmana cultural. Consistix en
un taller dissenyat per a treba-
llar i reforçar les habilitats per a
la vida de l'alumnat.

I per últim, i no menys impor-
tant, esmentem també la impar-
tició de les xarrades/taller per a
mares i pares amb continguts
dissenyats per a ajudar en la
seua tasca educativa i comple-
mentar les realitzades pels seus
fills i filles. 

COMENÇA EL CURS ESCOLAR. 
ACTIVITATS DE LA UPCCA

L’Espai Jove celebrarà enguany
les seues pròpies festes entre els
dies 21 i 27 de setembre. Amb
motiu de la seua inauguració i
aprofitant la proximitat de les Fes-
tes d’Octubre, s’han organitzat
nombroses activitats lúdiques
per a la joventut de la localitat que
es realitzaran en les diferents de-
pendències de l’edifici.

La programació s’obri el di-
vendres 21 a les 17.30 hores amb
un escape room, joc que requerix
l’ús de l’enginy i el treball en
equip per a desxifrar una sèrie
de puzles i poder eixir d’esta ma-
nera de l’habitació on les perso-
nes participants estan tancades.
Posteriorment, a les 19.30 hores,

el grup d’indie rock Retrotheme,
format per joves músics de Vina-
lesa, oferirà un concert.

Durant les jornades del 24 i 26,
a les 17.30 hores, es realitzarà un
taller en el qual les persones par-
ticipants podran crear els seus
propis calendaris que els ajuden
a organitzar tant els estudis com la
seua vida social. El dia 25 se ce-
lebrarà l’habitual torneig de ping
pong i el 27 serà el torn d’un taller
de crossfit work out per a majors
de 16 anys, iniciativa amb la qual
es vol promoure esta activitat fí-
sica que enguany s’oferix com a
novetat al gimnàs municipal.

“L’objectiu d’estes activitats és
aconseguir que vinga més gent a

l’Espai Jove de manera conti-
nuada”, explica Mar Adalid, tèc-
nica de Joventut. “L’espai jove no
és només un lloc on passar una
estona, sinó que els i les joves han
de saber que es realitzen activi-
tats tot l’any”, afegix.

L’Espai Jove celebra
les seues festes



L’Ajuntament ha organitzat un
any més la Setmana dels Ma-
jors, la qual tindrà lloc entre els
dies 24 i 28 de setembre. Du-
rant estes jornades, es presen-
ten diferents activitats d’oci sa-
ludable dirigides a les
persones d’edat avançada de
la nostra localitat.

La primera de les iniciatives
consistix en un taller de taichí,
una pràctica física i espiritual
que ajuda a millorar la salut tant
del cos com de la ment. L’acti-
vitat tindrà lloc el 24 de setem-
bre en la sala de la Llar dels Ju-
bilats entre les 10 i les 12 hores.

L’endemà, a la mateixa hora,
l’espai cultural La Nau acollirà
un taller de batucada, un estil
musical realitzat amb instru-
ments de percussió amb el qual
les persones participants prac-
ticaran amb el sentit del ritme.

Per al dimecres dia 26 s’ha
planificat una visita guiada al
Centre del Carme, ubicat a la
Ciutat del València. El despla-
çament fins al museu es realit-
zarà en autobús des del carrer

dels Jocs a les 13.30 hores.
El dia 27, a la sala de la Llar

dels Jubilats, hi haurà un taller
de cuina, gràcies al qual les
persones participants podran
descobrir noves receptes.

Finalment, per al 28 de se-
tembre, s’ha preparat un taller
amb el títol “Esquena Sana”, al
qual s’ensenyaran tècniques
per a mantindre en bon estat
esta part del cos.

Totes les activitats estan or-
ganitzades per l’Ajuntament de
Vinalesa i la Mancomunitat del
Carraixet i per participar calia
inscriure’s al consistori abans
del 20 de setembre.
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BENESTAR

La Setmana dels
Majors es realitza un
any més a Vinalesa

L’Ajuntament ha tancat el solar
municipal ubicat al costat del
Centre de Salut del poble. Esta in-
tervenció servirà per a dotar al
consistori d’un nou punt on po-
der emmagatzemar elements de
tota mena. L’espai podrà ser uti-
litzat, entre d’altres, per la bri-
gada municipal per a guardar fe-
rramentes i altres objectes que
utilitzen en la realització dels tre-
balls de millora de la localitat que
desenvolupen diàriament.

Divendres 21 de setembre.
Inici de les Festes de l’Espai
Jove amb un Escape Room a
les 17.30 hores i el concert
del grup local Retrotheme-
band a les 19.30 hores.

Diumenge 23 de setembre.
A les 10.30 hores, Volta a Peu
a Vinalesa amb participants
de totes les edats i premis
per als tres primers classifi-
cats de cada categoria.

De dilluns 24 de setembre
a divendres 28 de setem-
bre. Setmana de les perso-
nes Majors, amb diverses ini-
ciatives per a veïns i veïnes
d’edat avançada.

Dimecres 26 de setembre.
Taller de participació sobre
el projecte “Territori Carrai-
xet”, a les 18 hores al Saló
de Plens de l’Ajuntament de
Vinalesa.

Dimecres 3 d’octubre. Lec-
tura plàstica i musical a cà-
rrec del grup de lectura de
Vinalesa i l’escola de música
Mestre Esteban Esteve del
municipi. Poesia musicada
de Maria Dolors Pellicer.

AGENDA
D’ACTIVITATS

Tancament de solar per a espai d’emmagatzemament
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EDUCACIÓ

Setembre ha arribat i, amb este
mes, les pluges que avancen el
final de l’estiu. Però el cel gris no
només anuncia que el canvi
d’estació s’aproxima, també in-
forma que és el moment per als
adults de reprendre la rutina i
per als xiquets i xiquetes de tor-
nar a l’escola.

Este curs, al CEIP José Blat Gi-
meno hi han matriculats 166 in-
fants que es distribuïxen en les 3
classes d’infantil i les 6 de pri-
mària. Una important novetat
d’enguany és que des d’ara els
18 membres del claustre de pro-
fessors i professores són defini-
tius, després d’haver obtingut
este estatus els dos únics inte-
grants que no ho eren. Això vol
dir que la plantilla ha esdevingut
totalment estable. 

Pel que fa al model educatiu,
la directora, Inma Alfonso, des-
taca que el treball es realitza “se-
gons la individualitat de cada xi-
quet o xiqueta, ja que cadascun
és diferent i cal adaptar l’atenció

a estes particularitats”. “També
potenciar la motivació de l’a-
lumnat és molt important”, con-
tinua, “així com mantindre una
bona comunicació amb les
seues famílies”, afegix. “L’equip
docent sempre treballem en
equip, i això és essencial”, con-
clou la directora.

L’escola Infantil Municipal Ni-
nos, per la seua part, ha iniciat el
període d’acollida del seu alum-
nat, amb l’objectiu de conéixer-
lo i aconseguir que se senta com
a casa. Durant estos primers
dies, xiquets i xiquetes desco-
briran nous espais i es divertiran
jugant amb els seus amics i ami-

gues. Potser també ploren un
poc, però eixa és una emoció
normal que mostra que els més
joves tenen afecte. Amb la il·lu-
sió d’aprendre, de descobrir el
món i d’experimentar noves
sensacions, els infants han cone-
gut la seua primera escola de la
mà de les educadores i els seus
companys i companyes.

Per últim, després d'un gran
estiu, de descansar i reposar for-
ces, també l’alumnat del centre
Vedruna ha tornat al col·legi. Les
seues aules es varen omplir un
any més el dia 10 de setembre
de l'alegria dels alumnes. Des-
taca el fet que durant el curs
2018-2019 es compta amb un
nou objectiu: "canviar amb sen-
tit és créixer", un eslògan que
impregnarà de vida tots els cen-
tres Vedruna enguany.

L’educació és un factor clau
per al desenvolupament perso-
nal dels infants. A Vinalesa, els
professionals dels diferents cen-
tres s’esforcen cada dia a oferir
una formació de qualitat que
contribuïsca a fer que els més
joves del poble aprenguen no
només uns continguts acadè-
mics, sinó també importants va-
lors de convivència.

Xiquetes i
xiquets
tornen a
l’escola

Alumnat del centre Vedruna decorant la paret de l’escola durant el començament del curs.

Millora d’instal·lacions educatives
Este estiu no ha servit només
per a desenvolupar les tas-
ques de manteniment habi-
tuals destinades a conservar
en bon estat les infraestructu-
res educatives. També s’ha
pintat la façana del CEIP Blat
Gimeno, una intervenció que
resultava necessària, ja que
feia molts anys que no es rea-
litzaven treballs d’este tipus. 

Esta obra ha comptat amb
una inversió de 8.000 euros
procedents de fons propis.
D’altra banda, seguint el pla
de millora de les voreres del
municipi, la primera zona on
s’ha intervingut ha sigut les ro-
dalies del col·legi. Les obres
d’este projecte continuen ac-
tualment al voltant del carrer
Doctor Mollà.
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FESTES

Les Festes d’Octubre arriben un
any més a Vinalesa. El 5 de se-
tembre, l’Ajuntament es va reu-
nir amb la Comissió de Festes
per a ultimar els detalls dels fes-
tejos i tractar assumptes com la
seguretat de les activitats noc-
turnes, l’organització de la lo-
gística, la coordinació d’actes i
el tancament de la programació.

Els esdeveniments comença-
ran el 28 de setembre amb la
Presentació de la Regina de les
Festes, Andrea Pardo Delgado, i
de la seua Cort d’Honor. Una
cercavila acompanyada de la
banda de la Societat Renaixe-
ment Musical de Vinalesa arre-
plegarà a les protagonistes per
a acompanyar-les des de l’Ajun-
tament fins a la carpa de festes,
on tindrà lloc l’acte. Posterior-
ment, hi haurà música per a to-
tes les persones assistents.

Com cada any, un dels dies
grans serà el 9 d’octubre. Des
de les 11 del matí, xiquets i xi-
quetes podran divertir-se en un
parc infantil instal·lat al col·legi
Josep Blat Gimeno. A les 12.30
hores, hi haurà un acte institu-
cional per a commemorar el
600é aniversari de la Generalitat
Valenciana i, a continuació, la
banda de la Societat Renaixe-
ment Musical oferirà un concert.
A les 14 hores es farà el reparti-
ment de la tradicional caldera
d’este dia al carrer dels Jocs i hi
haurà disponibles taules i cadi-
res per a les persones assistents.
A les 17.30 hores, se celebrarà
un partit de galotxa amb el nos-
tre veí Puchol II i la jornada es
tancarà a les 20 hores amb un
Correfocs a càrrec de la Falla
dels Xiquets que recorrerà els
carrers del poble des de la
Plaça del Castell.

El diumenge 30 de setembre,
a més del dinar de la gent major
al Centre Cívic, s’inaugurarà

l’exposició commemorativa del
65 aniversari de la Societat Re-
naixement Musical de Vinalesa a
l’Espai Cultural La Nau.

Els festers de la Verge del Pi-
lar han organitzat per al dia 5
d’octubre la nit de les torrades,
seguida d’una vetlada de ball
per a totes les edats. El dia 11
patrocinen la nit de disfresses, la
qual estarà amenitzada per l’or-
questra Freedom. Per al dia 12
han preparat una jornada de
paelles al Centre Cívic.

Els membres de Santa Bàr-
bera portaran un espectacle de
dansaes el dia 12 a càrrec del
grup de ball d’Almàssera i un
sopar popular a la nit. Posterior-
ment, Isra Maldonado, exparti-

cipant del programa La Voz, ofe-
rirà un concert de rumba. La jor-
nada finalitzarà amb una Nit de
Remember.

Els clavaris i clavariesses de
Sant Honorat han preparat, entre
d’altres, un sopar popular el dia
10 seguit d’un espectacle sor-
presa. Els festers i festeres de
la Mare de Déu del Rosari, per la
seua part, participaran en diver-
sos actes religiosos.

Des de l’Es Fa Saber s’agraïx
la implicació de totes les clava-
ries en l’organització de les fes-
tes patronals. Gràcies al seu tre-
ball, veïns i veïnes de Vinalesa
poden disfrutar cada any d’unes
variades celebracions en un ex-
cel·lent ambient de germanor.

Assaig de la presentació de Festes amb la Regina, Andrea Pardo Delgado, i la Cort d’Honor.

Reunió de la Comissió de Festes per a ultimar els detalles de les Festes d’Octubre.

Arriben les Festes d’Octubre
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CULTURA

La regidoria de Participació Ciu-
tadana i Comunicació de l’Ajun-
tament de Vinalesa està desenvo-
lupant un treball de recerca sobre
el Greixero, una revista que es va
publicar al municipi a finals dels
anys 70, que servisca com a fons
d’un projecte de recuperació de
la memòria històrica del poble
durant el període de la Transició.
La presentació de l’estudi tindrà
lloc el 26 d’octubre a l’Espai Cul-
tural La Nau i es comptarà amb la
participació en una taula redona
d’algunes de les persones que
varen fer possible la revista i on
es projectarà un documental.

El Greixero va nàixer de la ini-
ciativa d’alguns veïns del municipi
vinculats a l’esquerra i al valencia-
nisme per crear un fanzine que in-
cloguera informació relacionada
amb el poble i els seus costums

però que també servira de vehicle
de la transició democràtica i de
transmissor de valors democràtics.

La investigació ha estat dirigida
per Josep Vicent Pérez, professor
de la Facultat de Ciències Socials de
la Universitat de València, i finançat
per l’Ajuntament de Vinalesa. Per a
realitzar la recerca es varen recollir
els testimonis d’algunes de les per-
sones que participaren d’alguna o
altra manera en la publicació.
També s’han digitalitzat els dife-
rents números de la revista i s’han
arreplegat les fotografies més re-
presentatives, documents que es
mostraran durant l’esdeveniment
de presentació.

Este treball d’investigació su-
posa una forta aposta de l’Ajunta-
ment per contribuir a la recupera-
ció de la nostra memòria històrica.
No es tracta només de l’estudi d’una

publicació, sinó que, a través d’ell,
s’ha aconseguit arreplegar nova in-
formació sobre la vida diària al po-
ble, les inquietuds de la ciutadania,
els seus problemes i els seus desit-
jos durant la Transició, un dels pe-
ríodes clau de la història d’Espanya,
sense la comprensió del qual no es
pot entendre l’estat en l’actualitat.

El Greixero, veu de la
transició a Vinalesa

Els nous grups de lectura dels ni-
vells infantil, juvenil i adult es
constituiran després de festes.
Durant les reunions del col·lectiu
a la biblioteca, els seus membres
discutixen una obra literària que
tots i totes han llegit prèviament.

Els dies i horaris de les assem-
blees s’adaptaran tant com siga
possible a la disponibilitat de les
persones integrants i a les altres
activitats en què participen, com
esports o classes de diferent ti-
pus. A més, tal com ja es va fer el
darrer curs, s’oferirà una atenció
especial a infants amb problemes
per a aprendre a llegir.

Entre els objectius dels grups
de lectura, es troben el foment
d’este hàbit així com la constitu-
ció d’espais que posen en con-
tacte a persones que comparti-
xen una mateixa passió perquè
puguen analitzar i intercanviar im-

pressions sobre diferents obres. A
més, l’experiència esdevé encara
més enriquidora quan els autors
dels llibres assistixen a les reu-
nions. Les persones interessades
a inscriure’s ho poden fer a la bi-
blioteca municipal.

Constitució dels
nous grups de
lectura de tots
els nivells

La iniciativa està desenvolupada i dirigida pel veí de Vinalesa Joan Enric Iriarte.



La Societat Renaixement Musical
de Vinalesa complix enguany 65
anys i volen celebrar-ho amb el
veïnat a través dels concerts i acti-
vitats que han organitzat.

El 6 d’octubre es realitzarà l’ha-
bitual festival de bandes de música
de les festes patronals, el qual
comptarà en esta edició amb la
participació de la Societat Artística
Musical d’Alginet i del Centre Ins-
tructiu Musical de Benimaclet. A les
22 hores, les bandes realitzaran una
cercavila fins a la carpa de festes,
on se celebrarà el concert. L’actua-
ció de la nostra banda, però, serà

en esta ocasió molt especial, ja que
es presentarà al poble el pasdoble
“Festes d’Octubre”, dedicat al nos-
tre municipi i amb el qual Carles
Valles, veí de la localitat, ha guanyat
el segon premi a un certamen de
composició celebrat a Redován.

Des del 30 de setembre fins al
14 d’octubre s’instal·larà a l’Espai
Cultural La Nau una exposició que
repassarà els 65 anys de la societat
musical a través de fotografies o
instruments antics i l’evolució de la
banda, la coral Pi de l’Anell i l’es-
cola Mestre Esteban Esteve. Entre
els dies 1 i 4 es realitzaran xicotets

concerts amb grups reduïts de mú-
sics per convidar a veïns i veïnes a
visitar la mostra. Finalment, el matí
del 9 d’octubre es realitzarà un con-
cert de pasdobles a La Nau.

Julio Pastor, president de l’agru-
pació, afirma que este aniversari
els anima “a continuar treballant
per a promoure la cultura musical a
Vinalesa, especialment entre els
més joves, una de les raons que va
impulsar la creació de la societat”.

59

JOVENTUT

Carlos Valles Donate, veí de Vi-
nalesa i membre de la Societat
Renaixement Musical, ha obtin-
gut el segon premi al Primer
Certamen de Pasdobles “Villa
de Redován” amb la seua com-
posició “Festes d’Octubre”.

El vinalesí es dedica a la
composició des de fa 7 anys i
este ha sigut el primer guardó
que ha aconseguit després 
d'haver finalitzat els seus estudis
de composició al Conservatori
Superior de Castelló i de direc-
ció a la Royal School de Londres.
“Este ha sigut un premi molt im-
portant per a mi, ja que es tracta
del primer i mai no t'ho espe-
res”, explica el músic.

El compositor vinalesí conta
que moltes persones han definit
la seua peça com un pasdoble
“molt potent i majestuós”.
També indica que es tracta
d'una obra “preparada  per a un
concurs, i per tant és més inno-
vadora i complexa”. Carlos re-
coneix que amb esta peça “volia
que, quan el jurat l’escoltara, no

pensara que és un pasdoble
més, el mateix de sempre”.

El premi va ser atorgat el 26
d'agost després d'un concert re-
alitzat en Redován al qual la
banda del municipi va interpre-
tar les obres finalistes, d'entre
les quals un jurat professional
va seleccionar les guanyadores.
Al nostre poble, el pasdoble es
presentarà el pròxim 6 d'octu-
bre a l'actuació que oferirà la

banda de la Societat Renaixe-
ment Musical a la nau de festes
aprofitant que l'agrupació com-
plix 75 anys.

L’autor ha volgut dedicar la
peça al nostre poble i les festes
patronals. Així, el títol amb el
qual la va presentar a con-
curs,“Del Norte al Sur”, ha sigut
reemplaçat per “Festes d’Octu-
bre” per a homenatjar d’esta
manera al nostre municipi.

El compositor vinalesí Carlos Valles amb el guardó obtingut amb el seu pasdoble “Festes d’octubre”.

Carlos Valles obté el segon premi 
al concurs de pasdobles de Redován

La Societat Renaixement Musical
de Vinalesa celebra el 65 aniversari 
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Esports VinalesaESPORTS

Les festes esportives de Vinalesa
han tornat un any més. Les jorna-
des es varen iniciar el dia 1 de
setembre amb una emocionant
partida del campionat de frontó
de la Copa Diputació de València
que va enfrontar a Puchol II i
Adrian de Quart contra Bueno i
Raul i, el dia 7, xiquets i xiquetes
participaren en una competició
d’este esport.

El 16 de setembre, l’Ajunta-
ment, amb la col·laboració dels
clubs esportius locals, va organit-
zar el Dia de la Bici, una activitat a
la qual les persones participants
varen recórrer un circuit urbà i on
es va sortejar una bicicleta.

El dia 23 tindrà lloc la Volta a
Peu a Vinalesa amb un recorregut
urbà. Tots els corredors i corre-
dores rebran una camiseta i s’en-
tregaran trofeus als 3 primers
classificats de cadascuna de les
diferents categories.

El 29 de setembre se celebrarà
al poliesportiu el trofeu del Club
de Bàsquet, una competició que
enfrontarà a totes les categories
d’este esport. Per al mateix dia

s’ha organitzat una marxa nòrdica,
un esport de resistència per a tots
els públics que consistix a realit-
zar una caminada amb l’ajuda de
bastons. 

El dia 4 d’octubre es realitzarà
la presentació de les escoles es-
portives municipals al pati del
Centre Cívic i el dia 6 arribarà el
trofeu del Club de Futbol, que en-
frontarà durant la jornada a per-
sones de totes les categories que
practiquen este esport.

El 9 d’octubre, el carrer de pi-
lota municipal Puchol II acollirà
una partida de galotxa en la qual
intervindran professionals en esta
activitat. Finalment, el 20 d’octu-
bre serà el dia del trofeu del Club
de Pàdel al poliesportiu.

Estes iniciatives constituïxen
un exemple més de l’interés de
l’Ajuntament i les associacions es-
portives per a fomentar l’activitat
física i l’estil de vida saludable
entre el veïnat de Vinalesa.

Es fomenten els hàbits saludables amb
la celebració de les festes esportives

Dia de la Bici, celebrat el passat 16 de setembre, amb eixida des del carrer dels Jocs.

El frontó municipal va ser l’es-
cenari d’una de les partides del
Trofeu Diputació de València de
frontó celebrat l’1 de setembre.
L’encontre va enfrontar a Puchol
II, veí de Vinalesa i referent en
este esport, i Adrian de Quart
contra la parella formada per
Bueno i Raúl.

Durant la mateixa jornada,
també es va realitzar una par-
tida de juvenils a la qual va par-
ticipar Vicent Peydro, una pro-
mesa local en l’esport.

Trofeu Diputació de
València de frontó



La temporada d’esports de Vi-
nalesa 2018-2019 ha començat i,
un any més, tant el gimnàs com
les escoles esportives han ini-
ciat la seua activitat.

La principal novetat presentada
al gimnàs és la incorporació del
CrossFit, una tècnica esportiva
d’alta intensitat molt popular ac-
tualment que es basa en l’execu-
ció en cadena de moviments pro-
cedents de diferents pràctiques
físiques. Amb l’objectiu de pro-
mocionar esta proposta, es realit-
zarà un taller gratuït durant les fes-
tes organitzades per l’Espai Jove
perque la gent puga conéixer esta
activitat.

Les classes més populars i que
ja s’oferien durant la temporada
passada, com pilates, spinning i
ioga, continuen disponibles.
També s’han mantingut altres com
cardiotone, zumba, G.A.P, body
power i karate, a més de la gim-

nàstica  de manteniment i la diri-
gida i adaptada a les persones ju-
bilades i pensionistes.

En esta temporada s’han con-
servat els preus establerts a l’an-
terior, però amb els abonaments
anual i semestral també s’inclou
ara el mes de juliol. Les persones
interessades a apuntar-se també
poden optar per les opcions tri-
mestral, mensual o de 10 usos i,
novament, la gimnàstica per a per-
sones majors continua sent gra-
tuïta. En total, 7 professionals ofe-
rixen els seus serveis a les
aproximadament 150 persones
que ja s’han apuntat enguany.

Pel que fa a les escoles espor-
tives, el catàleg d’activitats inclou
bàsquet, karate, futbol base, pà-
del, patinatge i pilota valenciana.
També està disponible una altra
modalitat de les escoles anome-
nada “preparació física” i que in-
clou entrenaments en el gimnàs.

Al voltant de 400 xics i xiques
del municipi d’entre 3 i 18 anys
formen part de les escoles espor-
tives, dividits en totes les catego-
ries des d’educació física base fins
a juvenil.

El sistema de les escoles es-
portives de Vinalesa s’ha conver-
tit en un model de referència en la
comarca i les seues pràctiques
s’estan exportant a altres locali-
tats del nostre voltant.

ESPORTS
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Inici de temporada de
gimnàs i escoles esportives

FINALITZA LA TEMPORADA DE LA PISCINA MUNICIPAL.Veïns i veïnes de Vinalesa s’acomiadaren
del període estival amb la festa de cloenda de la piscina que es va celebra el dia 1 de setembre. Xiquets
i xiquetes disfrutaren amb els jocs inflables que s’instal·laren per a l’ocasió i digueren adéu a una tem-
porada en què tant els cursos de natació com els banys lliures han tingut un enorme èxit.

Reunió de la comissió de clubs esportius.
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961 926 980
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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

D’AGOST

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Cita a Tombuctú” 
de Pep Subirós

“No soy un monstruo” 
de Carmen Chaparro

Cita a Tombuctú és la història
d'un amor ardent i tormentós.
La inesperada marxa de Lisa,
que abandona Andreu em-
pesa pels seus somnis, ens
portarà per un sorprenent
viatge pel desert i per l'Àfrica
occidental, cap a la mítica
ciutat de Tombuctú. La no-
vel·la juga amb diferents gè-
neres literaris i amb diverses
veus narratives: la de la Lisa,
que descobrirà dimensions
ignorades de si mateixa; o la
de l'Andreu, que la buscarà
mentre s'endinsa pel curs del
riu Níger cap al nord.

Si hay algo peor que una pe-
sadilla es que esa pesadilla
se repita. Y entre nuestros pe-
ores sueños, los de todos, po-
cos producen más angustia
que un niño desaparezca sin
dejar rastro. Eso es precisa-
mente lo que ocurre al prin-
cipio de esta novela: en un
centro comercial, en medio
del bullicio de una tarde de
compras, un depredador ace-
cha, eligiendo la presa que
está a punto de arrebatar.
Esas pocas líneas serán los úl-
timos instantes de paz para
los protagonistas.

A escassos dies del començament
de les Festes, des de la Policia Lo-
cal es realitzen les funcions de co-
ordinació necessàries perquè dis-
córreguen amb normalitat i
seguretat. Confiem un any més
que la col·laboració dels veïns i
dels que ens visiten ajudaran al
gaudi de les Festes.

Enguany, com l’any passat, hem
vist com en pobles propers han
ocorregut fets que han produït una
alteració de l’ordre i en conse-
qüència una gens recomanable
impressió del que són les festes
dels pobles.

Proposarem millors mesures
contra els que volen alterar la nor-
malitat de les festes. A les mares i
pares dels més joves, els recoma-
nem que els donen els consells
necessaris perquè sàpiguen reac-
cionar davant situacions de risc,
sempre en actitud de protecció i
mai augmentant el conflicte. A les
dones més joves, aconsellar que
no s’allunyen soles de la zona
d’oci, prenguen mesura dels des-
coneguts que els oferisquen be-
guda o altres substàncies o s’a-
proximen a llocs on puguen ser
vulnerables i, per supost, no tole-
ren cap agressió sexual.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 26,6 ºC 
Temperatura mínima: 19,9 ºC
Temperatura màxima: 35,9 ºC

Velocitat mitjana del vent: 4,0 km/h
Ràfega màxima: 48,3 km/h
Precipitació total: 11,0 mm


