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La Diputació de 
València completa les
obres d’asfaltament

del carrer Major

Es presenta la
programació per 
a commemorar la

Setmana de la Dona

Comencen els treballs 
d’instal·lació de gespa

artificial al camp de
futbol de Vinalesa

EL DIA DE L’ARBRE
Plantacions a la Serra

Calderona per a celebrar
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Totes les gestions burocràtiques,
ja disponibles a la seu electrònica
Veïns i veïnes, així com empreses
i altres institucions, ja poden utilit-
zar la seu electrònica de l’Ajunta-
ment de Vinalesa per a realitzar
tota classe de gestions.

El portal permet realitzar els
tràmits burocràtics que fins ara
s’havien de fer directament al con-

sistori, des de demanar una lli-
cència d’obra fins a sol·licitar un
certificat d’empadronament sense
moure’s de casa. A més, s’ha posat
en marxa el tauler d'anuncis digi-
tal, on tots els edictes que es pu-
bliquen estaran a l'abast  en l'a-
partat tauler digital.

El veïnat pot continuar realit-
zant aquestes gestions presencial-
ment, però les empreses, associa-
cions i altres administracions
públiques, en compliment amb la
Llei d’Administració Electrònica
39/2015, només poden fer-ho de
forma telemàtica.

La seu electrònica de l’Ajunta-
ment de Vinalesa s’ha desenvolu-
pat a través del projecte iPobles,
una iniciativa plantejada per la Di-
putació de València que es dirigix
a municipis de menys de 20.000
habitants de la nostra província
per a materialitzar l’administració
intel·ligent en les localitats. Alguns
dels objectius de la plataforma són
millorar la qualitat i capacitat de
gestió administrativa de les enti-
tats locals i aproximar l’adminis-
tració local a la ciutadania.

MUNICIPAL

L’asfaltat del carrer Major des de
la plaça del Castell fins al ce-
menteri s’ha realitzat durant el
mes de febrer. El traçat de la CV-
304, carretera que depén de la
Diputació de València, passa ofi-
cialment per este vial i, encara
que en 2015 es va aconseguir
desviar el trànsit per les avingu-
des Constitució i Sanchis Guar-
ner, el volum de vehicles que du-
rant els anys ha travessat el
centre del nostre municipi havia
ocasionat el desgast del pavi-
ment, raó per la qual la institució
provincial s’ha fet càrrec de les
obres.

Amb la carretera arreglada,
s’iniciaran els tràmits per a per-
mutar el traçat de la CV-304 per-
què discórrega oficialment per
l’avinguda Sanchis Guarner. Di-
putació també realitzarà treballs
de millora en esta via per tal d’a-

dequar-la al pas continu de vehi-
cles, molts d’ells d’alt tonatge.
Així mateix, les obres inclouran la
demarcació de les places d’a-
parcament a les dues vores del
carrer i es pintaran els passos de
vianants i altres senyals de trànsit.

Es completen
les obres de
reaslfaltat del
carrer Major

La Diputació de València ha reasfaltat el carrer Major, per on passa la CV-304.
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IGUALTAT

L’Ajuntament ha enllestit la pro-
gramació per commemorar la Set-
mana de la Dona al voltant del 8 de
març, amb l’objecte de seguir
avançant cap a una societat més
justa i igualitària.

Les activitats començaran el 2
de març amb una passejada pels
Camins del Carraixet organitzada
per la Mancomunitat. De vesprada
se celebrarà un correfoc a càrrec
de la Falla dels Xiquets des de la
plaça del Castell. 

El dia 3 tindrà lloc al pati del
Centre Cívic una jornada de pae-
lles, en què dones i homes cuina-
ran este plat conjuntament com a
símbol d’igualtat en els rols de gè-
nere. Durant la jornada es desen-
voluparan tallers familiars de cerà-
mica, un espectacle de màgia i  el
concert de “Setmana Santa”.

El dia 6 Mercé Viana visitarà el
saló de plens per a presentar el lli-
bre “Les dones invisibles”, i entre
el 5 i el 7 de març l’Associació  Cul-
tural de Dones realitzarà a les 17.30
hores alguns tallers en el Centre
Cívic.

Finalment, les ames de Casa
Tyrius convidaran a una xocolatada
després de la lectura dramatitzada
de Dario Fo a les 17.30 hores al saló
de plenaris de l’Ajuntament.

Setmana 
de la Dona

L’Associació d’Ames de Casa cus
bosses de tela per a les seues sòcies
Les membres de l’Associació
d’Ames de Casa Tyrius estan
cosint 185 bosses de tela que
repartiran entre totes les sòcies
durant el berenar de Pasqua per
a fomentar la reutilització de re-
cursos i la disminució de l’ús
d’elements de plàstic.

L’entitat és una peça fona-
mental en el teixit associatiu del

municipi i desenvolupa iniciati-
ves de tot tipus. Per exemple,
els dies 5, 7 i 12 de març se ce-
lebraran unes xerrades sobre
l’ús del telèfon mòbil. Fa un pa-
rell de mesos crearen barrets i
carteres de tela que donaren a
l’ONG Médicos Sin Fronteras i
abans de Nadal s’encarreguen
d’arreglar els vestits dels Reis

d’Orient i els patges reials, així
com d’organitzar el cuinat i sor-
teig de plats realitzats entre les
sòcies de l’associació. 

Membres de la Junta Directiva cusen les bosses.
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Sostenibilitat Vinalesa @MediambientVinaSOSTENIBILITAT

Mig centenar de vinalesins i vi-
nalesines participaren el passat
diumenge 24 de febrer en l’acti-
vitat proposada per l’Ajuntament
per a celebrar el Dia de l’Arbre.
De bon matí les persones excur-
sionistes viatjaren en autobús fins
al paratge de Porta-Coeli, en el
cor de la Serra Calderona, per a
plantar exemplars de pins i ca-
rrasques en el parc natural.

Abans, però, compartiren el
temps de l’esmorzar en un am-
bient distés i de contacte amb el
medi ambient, gaudint del pre-
ciós món natural al qual tenim ac-
cés a pocs kilòmetres del poble.

Tot seguit, un agent forestal va
acompanyar el grup a la zona de
regeneració durant un passeig
per la muntanya i va explicar com
realitzar les plantacions perquè
els brots arrelen de forma ade-
quada i puguen convertir-se en
arbres d’ací a uns anys. Infants i
majors treballaren la terra amb
pics i destrals i sembraren en
aquell tros de la Calderona, con-
tribuint a la regeneració de l’es-
pai durant una meravellosa jor-
nada d’apropament a l’estat més
salvatge i bell del món natural.

L’Institut d’Educació Secundària
La Garrigosa de Meliana, centre
en el qual estudia una part im-
portant dels joves de Vinalesa,
ha sol·licitat la implantació del
cicle de Formació Professional
de Grau Mitjà en Producció
Agroecològica, una decisió que
compta amb el suport del Con-
sell Agrari del nostre municipi. 

Esta titulació està enfocada a
oferir la formació necessària
per a l’obtenció de productes
agropecuaris ecològics a través
de tècniques agrícoles i rama-
deres i millorar la biodiversitat i
estabilitat del medi així com la
fertilitat del sòl en condicions
de qualitat, aplicant la regla-
mentació de producció ecolò-

gica, benestar animal i protec-
ció ambiental. Entre altres co-
ses, l’estudiantat que cursa es-
tos estudis aprén a preparar el
terreny per a la implantació de
cultius ecològics, a gestionar el
sistema de rec de manera co-
rrecta o a comercialitzar les
operacions de recol·lecció d’es-
tos productes.

El Consell Agrari dona suport a l’IES La Garrigosa perquè
el centre oferisca un cicle de producció agroecològica

Celebrem el
Dia de l’Arbre
a la Calderona
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SOSTENIBILITAT

Continuen les obres de l’Anell
Verd al seu pas per Vinalesa. La
secció del vial que discorre pel
front urbà, vora el barranc del
Carraixet, estarà tancada al
trànsit rodat i per ella només hi
podran circular bicicletes i via-
nants. Així mateix, el tram com-
prés entre l’eixida del nostre
municipi cap a Bonrepòs i Mi-
rambell i l’Alqueria del Pi no-
més estarà obert a vehicles
agrícoles perquè les persones
que llauren la terra puguen ac-
cedir a les seues parcel·les.

Amb esta actuació, el front
urbà esdevindrà un balcó al ba-
rranc, un espai diàfan i agrada-
ble amb ombra proporcionada
per les moreres recentment
plantades. Encara queda pen-
dent la senyalització dels ac-
cessos per a separar les zones
on es permet el trànsit de vehi-
cles a motor de les entrades on
la circulació queda reservada a
vianants i bicicletes.

El tros que passa per Vina-
lesa correspon al tram 6 de l’A-
nell Verd Metropolità, un vial de
56 quilòmetres que servirà per
a connectar els municipis de les
comarques de l’Horta a través
de senders que es puguen re-
córrer de manera sostenible i
que disposarà d’informació so-
bre el patrimoni. Esta secció

discorre pels camins de servei
del Barranc del Palmaret i Ca-
rraixet, voreja el nostre muni-
cipi 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 glo-
bal és de 908.151’16 euros i té
una longitud de 6’5 quilòmetres.

Un ciclista travessa l’Anell Verd al seu pas per Vinalesa, encara en obres.

Avancen les obres de construcció de l’Anell
Verd Metropolità al seu pas per Vinalesa

Els joves aprenen com poden fer
profit amb els residus orgànics
El CEIP Josep Blat Gimeno i el
col·legi Santa Joaquina de Ve-
druna han acollit jornades sobre
el quint contenidor, instal·lat re-
centment en els carrers del nostre
municipi, de color marró i desti-
nat als residus orgànics.

L’alumnat ha descobert quines
deixalles s’han de dipositar en este
recipient i de quines altres ens hem
de desfer en altres contenidors.
També ha aprés de quina manera
és tractat este tipus de fem i perquè
és tan important donar-li una se-
gona vida.

L’activitat ha estat emmarcada
en la campanya “Fem profit”, a tra-

vés de la qual es vol promoure l’ús
del quint contenidor entre els veïns
i veïnes dels municipis que confor-
men la Mancomunitat del Carrai-
xet. Realitzar accions centrades en
la gent més jove és molt important,
ja que cal que estiga sensibilitzada
des d’edats primerenques perquè
el reciclatge siga un acte assimilat i
totalment normalitzat.

Les deixalles dipositades en el
contenidor marró s’utilitzen per a la
producció de compost, de manera
que podem tornar a la terra part
del que ella ens oferix. En el seu
interior podem dipositar restes de
vegetals, carn, peix i pa; closques

d’ous, marisc i fruits secs; restes de
café i infusions; i paper de cuina
brut de menjar.

Als nostres carrers també s’han
instal·lat recentment dos nous con-
tenidors grocs i dos blaus  per a fa-
cilitar el reciclatge tant dels envasos
com del paper i cartó.

Sessió de conscienciació al CEIP Josep Blat Gimeno.
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SALUT

Per diferents estudis sabem que
l’edat d’inici en el consum d’al-
gunes drogues (generalment al-
cohol, tabac i porros) està al
voltant dels 14 anys. El món de
les drogues és un fenomen
complex al qual els nostres fills
i filles s’hauran d’enfrontar, o bé
en primera persona (els oferi-
xen, consumixen voluntària-
ment per curiositat...) o bé per-
què alguna persona del seu

entorn s’haja iniciat en el con-
sum. En les vostres mans està
prendre part activa en la guia,
suport i supervisió.

En funció de l’edat, la situa-
ció personal i la relació amb les
drogues, podeu actuar en pre-
venció (edats primerenques),
contenció (primers contactes
amb les drogues) o intervenció
(consum habitual). En este arti-
cle vos donem algunes pautes
sobre com actuar en el primer
dels casos, és a dir, quan els
vostres fills i filles no consumi-
xen però voleu fer tasques pre-
ventives. És important que apli-
queu estes ferramentes en la
infància i la preadolescència, ja
que este serà l’escenari sobre el
qual s’assente la vostra relació
futura. Hem agrupat les pautes

en tres grans blocs, pilars de la
prevenció.
a Augmentem les seues com-
petències: fomentem la seua ca-
pacitat crítica, dotem-los d’ha-
bilitats socials, potenciem la
seua intel·ligència emocional,
la seua autoestima, ensenyem
estratègies d’autocontrol.
a Prediquem amb l’exemple.
Portem una vida saludable, no
fumem davant d’ells i elles, ni
“normalitzem” el consum d’al-
cohol entre els joves, fem exer-
cici físic (i si no ho fem, incenti-
vem que ells ho facen).
a Tinguem comunicació fluida,
fomentem la confiança, interes-
sem-nos per les “seues coses”,
practiquem l’escolta activa, res-
pectem les seues opinions en-
cara que no estiguem d’acord.

ELS NOSTRES FILLS I FILLES
I LES DROGUES

La Unitat d’Informació i Prevenció
del Càncer de Pell va estar esta-
cionada al Centre Cívic els dies
29 de gener i 1 de febrer. Encara
que en un principi el servei no-
més s’anava a prestar durant la
primera de les jornades, com que
el nombre de persones interessa-
des era tan elevat, es va realitzar
una segona sessió. En total es va-
ren atendre 116 persones (62 el
primer dia i 54 el segon).

La Unitat d’Informació i Pre-
venció del Càncer de pell és una
iniciativa desenvolupada per l’As-
sociació Espanyola Contra el Càn-
cer (AECC), a través de la qual
un equip visita de manera itine-
rant diferents municipis per a ofe-
rir un servei a la població amb el
qual determinar l’existència de
patologies cutànies. En cas de de-
tecció, la persona afectada és de-

rivada al seu hospital de referèn-
cia perquè es confirme l’obser-
vació i s’aplique el tractament
pertinent per a fer front al pro-
blema detectat.

El principal factor de risc per
al desenvolupament del càncer
de pell és l’exposició a les radia-
cions solars. És crucial utilitzar
mètodes que ens protegisquen de
les radiacions, com ulleres, ba-
rrets i protecció solars.

La unitat de prevenció del
càncer de pell visita Vinalesa

Unitat d’Informació i Prevenció de Càncer de Pell.

L’Ajuntament ha signat un con-
veni amb l’Associació de Co-
merciants i Empresaris de Vi-
nalesa adreçat a promoure els
negocis locals. L’objectiu és
coordinar l’actuació de les dos
entitats en matèria d’assesso-
rament, intercanvi d’informa-
ció, coordinació i organització
d’activitats com la Fira de Co-
merç que se celebra cada any.
L’acord contempla la constitu-
ció d’una comissió mixta per a
proposar activitats i accions
de promoció.

Promoció del
comerç local
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ESPORTSEsports Vinalesa

No hi ha dubte que la millor ma-
nera perquè la infantesa aprenga
és mitjançant el joc. L’escola mu-
nicipal de Preesport, gestionada
pel Club de Bàsquet de Vinalesa,
treballa amb els menuts i menu-
des de 4 i 5 anys baix aquesta pre-
missa, traslladant els valors de
l’esport i les nocions més bàsiques
de la pràctica esportiva d’una
forma lúdica i propera.

El curs s’articula al voltant de
l’aproximació de cinc dels esports
que l’Ajuntament oferix al jovent
de la localitat a partir dels 6 anys,
moment en què s’inicia l’especia-
lització esportiva al nostre poble.
Mentrestant, durant les classes de
Preesport, els i les menors van ini-
ciant-se amb la pilota valenciana,
el bàsquet, el patinatge, el ciclisme

i el futbol, sempre amb un miratge
global i amb l’adaptació de les ac-
tivitats a les seues capacitats evo-
lutives.

El principal objectiu que es
perseguix amb l’escola municipal
de Preesport és desenvolupar les
habilitats motrius dels infants, l’au-
tonomia física i personal, la socia-

lització amb els companys i el res-
pecte entre ells i cap a l’equip tèc-
nic que coordina les activitats.

Enguany són més de 40 els xi-
quets i les xiquetes que formen
part de l’escola, distribuïts en 3
grups d’entrenament. Les sessions
es realitzen en els frontons i da-
vant del rocòdrom, i les famílies, si
volen, poden presenciar el desen-
volupament de les classes. En-
guany, com a novetat, es realitza
una jornada compartida entre l’a-
lumnat i els pares i les mares en fi-
nalitzar la pràctica de cadascuna
de les modalitats esportives. La ini-
ciativa ha estat rebuda amb molta
satisfacció per part de les famílies,
que tenen l’oportunitat d’involu-
crar-se activament en l’educació
esportiva de les seues filles i fills.

Aproximació a la pràctica d’esport mitjançant el joc

L’alumnat de Preesport practicant patinatge. 

La setmana passada començaren
les obres d’instal·lació de gespa
artificial al camp de futbol del po-
liesportiu municipal. L’empresa
adjudicatària disposa de tres me-
sos per a executar els treballs,
que una vegada finalitzats signifi-
caran la culminació d’un llarg
procés de gestions coordinades
des de l’Ajuntament de Vinalesa
amb el Club de Futbol perquè els

jugadors i jugadores de futbol de
la localitat tinguen per fi unes ins-
tal·lacions adequades per a la
pràctica esportiva.

Les obres s’han adjudicat per
261.688’95 euros. La inversió serà
sufragada amb els 200.000 euros
que va aportar la Diputació de Va-
lència per a executar el projecte.
El municipi només haurà de fer
front als 61.688’95 euros restants.

Comencen els treballs
d’instal·lació de gespa
artificial al camp de futbol Al voltant de 300 persones es-

tan apuntades al gimnàs de
Vinalesa, una xifra que de-
mostra el gran interés de vi-
nalesins i vinalesines per
mantindre uns hàbits de vida
saludables.

Pilates i spinning són dos
de les activitats més populars
i l’èxit de la darrera modalitat
ha fet que l’Ajuntament ad-
quirisca noves bicicletes per
a poder donar servei a un ma-
jor nombre de persones inte-
ressades en este esport.

D’altra banda, al voltant de
40 persones d’edat avançada
assistixen a les classes de
manteniment, activitat que
convida a la realització d’e-
xercicis físics guiats per tèc-
nics esportius. A més, quasi
mig centenar de majors dis-
fruten de les instal·lacions i
maquinària del gimnàs.

Alta assistència
al gimnàs
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Ambulatori Massamagrell
Urgències Massamagrell
Ambulatori Carrer Alboraia
Ambulatori C. Padre Porta  
Hospital Clínic Universitari
Guardia Civil Moncada
Emergències
Violència de gènere

961 926 980
961 467 050
961 244 000
963 469 563
961 973 500
961 309 105
112
016
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l’Ajuntament de Vinalesa
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comunicacio@vinalesa.org

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 GENER

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Frontera” 

de Jordi Sierra i Fabra
“Sin tiempo para soñar” 
de Jordi Sierra i Fabra

L'Amina té catorze anys i mol-
tes il·lusions. Quan sap que
els pares la volen casar amb
un vidu del poble d'on són
originaris, fuig de casa. Una
companya d'institut, l'Estefa-
nia, l'amaga a les golfes de
sa casa. Durant la setmana
que s'hi està, les reaccions i
les actituds més diverses aflo-
ren entre la població. L'A-
mina, en aquelles golfes, té
temps de reflexionar i de lle-
gir-hi les cartes que s'envia-
ven l'avi i l'àvia de l'Estefania
quan festejaven separats for-
çosament per la guerra civil. 

¿Qué se esconde detrás de
una noticia cualquiera de un
periódico? Es lo que tratan de
averiguar Julia y Gil, dos estu-
diantes de periodismo en un
trabajo a simple vista rutinario.
La noticia es la del asesinato
de Marta, una adolescente
cargada de anteceden- tes pe-
nales. Pero la investigación les
llevará a descubrir mucho
más. ¿Por qué murió Marta?
¿Cuál es la verdad? ¿Quién la
asesinó? Esta novela es el re-
trato generacional de una ado-
lescencia marcada que lucha
por salir de la desesperanza.

Ja es poden veure les xifres pro-
visionals de víctimes per accident
de trànsit de l’any 2018: 1180 per-
sones mortes, un 1’5% menys que
l’any passat. Potser no siga una
reducció massa significativa, però
eixa diferència, per xicoteta que
siga, són persones i, a més, eixa
xifra trenca la dinàmica ascen-
dent dels últims anys.

També cal destacar un aspecte
negatiu: en el període d’estiu l’ac-
cidentalitat i el nombre de vícti-
mes va ser superior al de l’any
anterior i esta dada fa plantejar-
nos als encarregats de millorar la
seguretat viària un exercici d’es-
forç perquè eixe mateix període
d’enguany no siga negatiu.

Per a 2019 es preveuen modi-
ficacions per a millorar la segu-
retat i descendir els accidents i
víctimes, com són la reducció de
velocitat a 90 kmh en carreteres
convencionals, la reducció de ve-
locitat en els nuclis urbans a 30 i
altres que també han de contri-
buir a complir l’objectiu d’acabar
amb els morts en carretera.

Un any més tenim l’oportunitat
de fer entre tots un esforç i no ha-
ver de lamentar la pèrdua de vi-
des en carretera.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 10,5 ºC 
Temperatura mínima: -0,1 ºC
Temperatura màxima: 21,1 ºC

Velocitat mitjana del vent: 4,0 km/h
Ràfega màxima: 56,3 km/h
Precipitació total: 0,6 mm


