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S’inicia un procés
de participació 
al voltant de la

convivència animal

Serveis Socials enceta
un programa de

prevenció i rehabilitació
de salut mental

Benestar, salut 
i relacions socials al
gimnàs municipal

de Vinalesa
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de les Escoles Esportives
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Les regidories de Participació
Ciutadana, Sostenibilitat i Educa-
ció de l’Ajuntament de Vinalesa
varen presentar el 9 de desem-
bre la campanya “Convivència
animal”, adreçada a donar solu-
cions als problemes quotidians
que es generen al voltant de la ti-
nença de mascotes a les nostres
cases i als espais públics. La ini-
ciativa compta amb la col·labora-
ció de tres entitats sense ànim de
lucre: Caniland, Acavall i Simbiosi
Espai Ambiental.

Es tracta d’un procés partici-
patiu dissenyat amb l’objectiu
d’escoltar i compartir experièn-
cies, opinions i propostes en rela-
ció amb la convivència amb ani-
mals de companyia i de les
repercussions positives i negati-
ves que se’n deriven, així com
dels drets i obligacions de les
persones propietàries.

De moment, ja s’ha iniciat el
primer curs d’educació canina,
dividit en tres sessions que tenen
lloc els dies 13, 20 i 27 de desem-
bre i que es repetiran el 16, 23 i 30
de gener amb veïns i veïnes dife-
rents. El caràcter participatiu de

la iniciativa es veurà reforçat amb
una enquesta amb què s’esperen
recollir les opinions i inquietuds
de vinalesins i vinalesines pel que
fa a la convivència amb animals
amb l’objectiu de guiar les futures
actuacions del consistori.

PARTICIPACIÓ

S’inicia un procés participatiu
sobre convivència amb animals

SABIES
QUE...?
L’Ajuntament de Vinalesa
compta amb els serveis
d’Alicia Lleó Frasquet
com a nova secretària mu-
nicipal, que des d’ara
s’encarrega del control i
la fiscalització de la gestió
econòmica, financera i
pressupostària dels re-
cursos municipals. Subs-
tituïx temporalment al ti-
tular de la plaça, Evaristo
Muñoz Monterde, que ha
marxat a desenvolupar les
seues funcions a l’Ajunta-
ment de Rocafort en co-
missió de serveis.

Sessió de presentació de la campanya “Convivència animal”.

INVERSIONS

Han començat els treballs de
restauració dels finestrals de la
part sud interior del pati de la
Fàbrica de la Seda, una inter-
venció finançada amb 12.960’41
euros procedents del Pla d’In-
versions Financerament Sosteni-
bles de la Diputació de València.
De moment ja s’han pintat estos
elements i queda pendent la
col·locació de vinils en les por-
tes de cristall.

Així mateix, falten per licitar
les obres de pavimentació de
l’ala esquerra del pati i adjudi-
car les de rehabilitació dels for-
jats de l’antiga seu de l’associa-
ció d’ames de casa. 

Es renoven
les finestres 
de la Fàbrica
de la Seda

Façana de la zona sud de la Fàbrica de la Seda.
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EDUCACIÓ

L’alumnat del CEIP José Blat Gi-
meno va celebrar el Dia de la
Diversitat Funcional el passat 10
de Desembre. La idea de la jor-
nada va ser posar-se en el lloc
d’una persona amb diversitat
funcional i apropar-se a les si-
tuacions a què s’enfronten en el
dia a dia.

Algunes de les activitats rea-
litzades varen ser una gimcana
al pati del centre amb diferents
proves com, per exemple, fer un
circuit amb cadira de rodes,  fer
un dibuix amb la boca, formar
oracions amb pictogrames,
practicar alguns gestos senzills
de la llengua de signes, raonar
les possibles ajudes tècniques
que poden utilitzar, etc.

Per a completar la jornada,
varen disfrutar de la visita d’al-

guns membres de l’Escola Tria-
tlon Avant Moncada, que varen
parlar de la seua experiència
personal en l’esport del triatló i
mostraren la seua capacitat de
superació. Després varen com-
partir unes divertides activitats

al pati. Va resultar una expe-
riència molt positiva tant per a
l’alumnat com per a les perso-
nes que visitaren el centre. Des
del col·legi donen les gràcies a
este club per la seua participa-
ció en la jornada. 

Des de l’escola Infantil Ninos vo-
lem mostrar-vos com duguem a
terme experiències i propostes
del nostre projecte educatiu.

Per a l’equip és molt important
que les propostes o experiències
que es preparen per als infants
tinguen una estètica i ètica cui-
dada. A més, sempre que l’oratge
ho permet, ens agrada utilitzar el
pati com a continuïtat de l’aula.
Els espais a l’aire lliure ens per-
meten més llibertat  de moviment
i ens ajuden a crear sense límits.

També, és important tindre cura
de l’ambient, on el material que
utilitzem estiga a l’abast, organit-
zat i siga divers.

D’altra banda, les propostes
són en grups nombrosos de ma-
nera que  aprofitem per  a fomen-
tar i reforçar la vinculació entre
iguals i el treball cooperatiu. 

I per últim, la tasca de l’educa-
dora és acompanyar, escoltar, ob-
servar, ajudar si és necessari, i
captar imatges precioses com les
que mostrem.

Propostes de Desembre de
l’escola infantil municipal Ninos

Campanya
“Posa’t en
el meu lloc”
al CEIP José
Blat Gimeno
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SERVEIS SOCIALS

La segona edició del curs de
formació obligatòria per a
cuidadors i cuidadores no
professionals de persones
dependents es va desenvo-
lupar als mesos d’octubre i
novembre.

L’objectiu va ser facilitar a
cuidadors i cuidadores les
eines i estratègies per a dur
a terme les tasques de cura
de la millor manera possible.
Així, es va tractar tant l’aten-
ció a la persona depenent
com les estratègies d’auto-
cura, per a millorar també la
qualitat de vida de la per-
sona cuidadora.

Programa de prevenció
i rehabilitació de salut mental

Convivència i
diversió a una
nova edició de
l’escola de Nadal

Conclou el
curs sobre
dependència

El departament de Serveis Socials,
depenent de la Mancomunitat del
Carraixet, ha iniciat a Vinalesa el
programa “Prevenció i Rehabilita-
ció Psicosocial” adreçat a persones
amb patologies de salut mental
crònica i a les seues famílies.

L’objectiu de la iniciativa és ofe-
rir en el municipi un espai de suport
a persones afectades per malalties
mentals cròniques mitjançant la re-
alització d’activitats rehabilitadores
i estimatives per a facilitar la seua

integració en la societat. Així ma-
teix, es busca orientar als familiars
per a millorar la convivència. Es re-
alitzen també xarrades i tallers de
sensibilització i prevenció al voltant
de la salut mental dirigits a la po-
blació general.

El programa està finançat per la
Diputació de València i compta amb
la col·laboració de l’associació Fem
Salut de Burjassot. Maite i Yolanda,
treballadores socials del poble, exe-
cuten les diferents accions.

L’Ajuntament ha instal·lat una
plataforma salvaescales a la
Casa Consistorial per a mi-
llorar l’accessibilitat de l’e-
difici. Gràcies a este nou ele-
ment, les persones amb
mobilitat reduïda podran pu-
jar amb més facilitat a la
planta superior.

Nova rampa
salvaescales 

L’Ajuntament de Vinalesa orga-
nitza un any més l’escola de
Nadal amb l’objectiu d’afavo-
rir la conciliació de les famílies
del poble, a més d’oferir als xi-
quets i xiquetes la possibilitat
de passar una part del temps
de les vacances realitzant di-
vertides activitats d’oci com-

partit. Durant estos dies, els
menuts juguen i expandixen la
seua creativitat amb diferents
tallers en els quals s’impreg-
nen de la màgia del Nadal. 
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DESENVOLUPAMENT

Este article s’havia d’haver
publicat al Llibre de Festes
d’Octubre, però, a causa
d’un error, es va incloure el
text de l’any anterior.

Les Ames de Casa Tyrius de
Vinalesa som una associació
registrada en associacions i
federacions de la Comunitat
Valenciana.

Comptem amb 180 per-
sones i al llarg de l'any pro-
gramem i realitzem diferents
activitats. Hem visitat mu-
seus i teatres, realitzat viat-
ges culturals, assistit a xa-
rrades, preparat plats
nadalencs...

També hem col·laborat
amb una ONG fent barrets
per a metges i per al bere-
nar de Pasqua confeccionà-
rem bosses de tela per a evi-
tar el plàstic, que perjudica
el medi ambient.

Enguany a la presidenta
d'ames de Casa Tyrius, Vi-
centa Alcacer, li atorgaren la
Medalla al Mèrit Civil, pel
rei Felip VI en el Palau Reial,
el dia 19 de juny, que pre-
mia a les persones més des-
tacades per la seua tasca i
compromís social.

El dia 9 d'Octubre, des de
la Generalitat Valenciana, en
l'apartat de Distincions d'Ac-
cions a favor de la Igualtat,
l'Associació d'Ames de Casa
i Consumidors Tyrius va re-
bre el premi Per una Societat
Inclusiva.

En l'Associació estem
obertes a totes, posem el
nostre esforç i il·lusió per-
què tot isca bé. Donem les
gràcies a totes les persones
per la seua col·laboració.

Associació
d’Ames de
Casa Tyrius
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ESPORTS Esports Vinalesa

Els beneficis per a la salut de
l’esport són evidents. És per això
que, amb l’objectiu de propor-
cionar a veïns i veïnes els espais
adequats per a desenvolupar ac-
tivitats físiques, l’Ajuntament re-
alitza un gran esforç per oferir
equipament i activitats al gimnàs
municipal de qualitat.

Classes més físiques com la
de cycling o gap i altres més
adreçades a mantindre l’equili-
bri entre el cos i la ment com
ioga o pilates són algunes de les
més populars de les que consti-
tuïxen el catàleg de possibilitats.
Totes elles estan impartides per
professors i professores profes-
sionals que disposen dels títols i
certificats que avalen la seua
competència.

També s’oferixen opcions
centrades en rangs d’edat con-
crets. Així, un nombre important
de dones d’a partir de 50 anys
assistixen a l’activitat de mante-

niment, en la qual es treballen
estiraments, pràctiques de mo-
bilitat articular o tonificació. En la
gimnàstica per a persones jubi-
lades, es realitzen exercicis del
mateix tipus d’intensitat més
baixa. Així mateix, a la sala de
màquines, dos professionals de
l’activitat física confeccionen en-
trenaments adaptats a cada per-
sona basant-se en criteris com
l’edat, els objectius o l’existència
de problemes de salut.

Un dels principals avantatges
del gimnàs és la possibilitat de
centrar-se en les necessitats de
les persones usuàries, la qual
cosa només es pot aconseguir
quan es garantix un ràtio de mo-
nitors i monitores adequat. Però
més enllà de la salut, el gimnàs
funciona com a lloc de socialit-
zació, com a espai al qual el veï-
nat pot relacionar-se al mateix
temps que es divertixen i mante-
nen hàbits de vida saludables.

Benestar, salut i relació social al
Gimnàs Municipal de Vinalesa

Les accions emmarcades a la ini-
ciativa ‘Juga net al Carraixet’ han
continuat al llarg de tot l’any. Esta
acció, desenvolupada per  la Man-
comunitat del Carraixet, té per
objectiu erradicar la violència als
esports en els municipis que for-
men part de l’entitat a través de
diferents accions. 

Així,  els tècnics d’esports dels
quatre pobles de la Mancomunitat
(Vinalesa, Alfara, Bonrepòs i Mi-
rambell i Foios) varen dissenyar
uns protocols d’actuació en els
partits. A l’inici del joc tots els es-
portistes ixen conjuntament al ter-

reny de joc i l’equip local s’a-
propa al visitant per a donar a la
mà cadascun dels membres, just
abans de realitzar una foto con-
junta amb una pancarta identifi-
cadora del programa. També s’es-
tablix una salutació conjunta entre
tots els membres dels dos equips
en finalitzar el partit i es contem-
plen actuacions en cas d’incident.
Al mateix temps, s’han assenyalat
una sèrie de normes i pautes de
conducta aplicables als esportis-
tes però també als familiars, es-
pectadors, equips tècnics, entre-
nadors i àrbitres.

Entre les futures accions es tro-
ben la realització d’una jornada
de sensibilització per a monitors i
monitores desenvolupada per una
empresa experta i es preveu la
celebració d’un torneig de futbol
i bàsquet de joc net en maig, al
qual es premiarà a les persones
abanderades del joc net.

Esportistes de la Mancomunitat,
compromesos per jugar net

Pancarta de promoció del joc net.

Classe dirigida de Ioga.

Gimnàstica per a persones majors.
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ESPORTS

Les Escoles Municipals de Vina-
lesa han acomiadat l’any amb la
tradicional festa esportiva. La ves-
prada del passat dilluns 23 de de-
sembre els més de 400 xiquets i
xiquetes que hi formen part, acom-
panyats de les seues famílies,   gau-
diren d’una jornada lúdica a les
instal·lacions del poliesportiu mu-
nicipal, amb jocs i activitats espor-
tives per als diferents grups d’es-
portistes agrupats per trams
d’edat. Tot seguit tingué lloc un be-
renar i l’entrega d’un obsequi.

Acomiadem l’any amb la Festa
de les Escoles Esportives

OPEN DE KARATE. Gran ac-
tuació de l’escola municipal de
Karate del club Kysuho Vina-
lesa a l’Open de Torrent.

Enhorabona a les persones
membres que hi participaren,
pels bons resultats i el compor-
tament en la competició!

El club excursionista de Vi-
nalesa Xafant Talons, junta-
ment amb la Mancomunitat
del Carraixet, va organitzar
la ruta “Camins de l’aigua”,
celebrada el 24 de novem-
bre, itinerari que va tindre
com a fil conductor la Reial
Séquia de Moncada.

Al voltant de 50 persones
participaren en esta iniciativa
que es va iniciar  a Alfara i que
va discórrer per alguns dels
punts emplaçats al voltant de la
séquia més destacats, entre els
quals es troba la Fàbrica de la
Seda de Vinalesa. Salva Baya-
rri, membre de Xafant Talons,
va ser la persona encarregada
d’oferir les explicacions sobre
els diferents llocs d’interés.

Esta és la quarta ruta orga-
nitzada pel club excursionista
local per a la Mancomunitat i
totes elles s’han emmarcat en
la iniciativa global “Caminem
amb la Manco”. La primera va
tindre lloc al parc fluvial del
Túria, també es va celebrar la
“Ruta Machadiana” i la tercera
va ser “La nit de les estreles en
Gàtova”. La intenció és conti-
nuar presentant noves activi-
tats d’este tipus a partir del
pròxim any amb una periodi-
citat mensual.

Conéixer el
Carraixet pels
camins de l’aigua

Itinerari “Camins de l’aigua”.
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L’Ajuntament
disposa d’un aparell
desfibril·lador. En
cas d’emergència

telefoneu al
629.39.39.67

TELÈFONS D’INTERÉS

CONTRAPORTADA
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DADES
METEOROLÒGIQUES

DE NOVEMBRE

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“La sega” 

de Martí Domínguez
“La casa alemana” 
de Annette Hess

“La sega” és una novel·la que
transcorre en un poble de
masos disseminats, al Maes-
trat, entre els anys 40 i 50 del
segle passat. És una zona
boscosa que freqüenten els
guerrillers del maquis, que
compten amb la complicitat
material i sentimental de la
filla del mas, Teresa, i les reti-
cències de la mare, que ha
vist com el seu marit era víc-
tima de la guàrdia civil. El fill
petit és el narrador de la his-
tòria, que descobreix el món
en un context ple de secrets i
violència.

Una novela sobre una joven
que deberá enfrentarse a los
secretos de su familia y de
todo un país. Si supieras que
la verdad puede cambiarte
para siempre, ¿hasta dónde te
atreverías a llegar? La vida de
Eva Bruhn gira en torno a La
casa alemana, el restaurante
que regentan sus padres y en
el que la familia comparte las
pequeñas cosas del día a día:
desde los entresijos de su tra-
bajo en una agencia de tra-
ducción hasta el anhelo de
que su novio se decida por fin
a pedirle su mano a su padre.

Arriben les Festes de Nadal i, apa-
rellades a estes, els robatoris. Este
és un període al qual aconsellem
que es prenguen totes les mesures
de seguretat necessàries, sobre-
tot als trasters i vivendes, sense
oblidar que també es produïxen
molts robatoris als centres comer-
cials, vies de ciutats molt conco-
rregudes, als pàrquings… Cos-
tums com no deixar res a la vista
als vehicles, reforçar el pany del
traster, girar el passador de la
porta de casa, no fer publicitat de
les compres ni fer saber que no
estem a casa, poden ser d’ajuda.

D’altra banda, en estes dates
s’augmenten els controls de vehi-
cles i conductors. El reglament es-
tablix que conduint amb una taxa
superior a 0’60 mg/l, es procedix
a la detenció del conductor per
ser constitutiu de delicte, una pro-
posta de sanció de mil euros i la
celebració d’un juí on es pot retirar
el permís de conduir fins a quatre
anys i de tres a sis mesos de presó.
Però açò no és el pitjor, sinó els
danys personals irreparables que
poden ocórrer.

Per últim, un any més, desitgem
un Bon Nadal i Bon Any 2020 a to-
tes les veïnes i veïns.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 15,2 ºC 
Temperatura mínima: 4,1 ºC
Temperatura màxima: 28,7 ºC

Velocitat mitjana del vent: 7,9 km/h
Ràfega màxima: 54,7 km/h
Precipitació total: 2,2 mm


