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Diputació repararà 
el traçat de la 

CV-304 pel carrer
Major i l’avinguda 
Sanchis Guarner

S’instal·la el quint 
contenidor per al 
reciclatge de 

residus orgànics

El Club de Pàdel 
comença la seua 
participació en el 

campionat Interclubs
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El passat cap de setmana tingué
lloc la celebració de la festa en
honor a Sant Honorat. A més de
les tradicionals activitats que es
desenvolupen (trasllat, missa,
benedicció dels animals i cal-
deres populars), els festers i les
festeres organitzaren un sopar a
l’escenari del pati de la Fàbrica
i l’actuació en directe del grup
“Homenaje a Cuatro”.

Se celebra la festa
de Sant Honorat

Activitats d’oci i conscienciació
per a joves en l’Escola de Nadal

Xiquets i xiquetes disfrutaren un
any més durant les seues vacan-
ces a l’Escola de Nadal, un servei
oferit per l’Ajuntament de Vina-
lesa adreçat a afavorir la conci-
liació familiar de les mares i pares
que treballen durant esta època
de l’any.
Els joves realitzaren diferents

activitats d’oci saludable al
col·legi Josep Blat Gimeno en un
magnífic ambient. D’entre les di-
ferents accions, el taller interge-
neracional va ser especialment
emotiva. En esta jornada, els joves
i els més majors del municipi cre-
aren conjuntament una targeta
per a felicitar les festes i inter-

canviaren algunes nadales, de-
mostrant que tots i totes podem
treballar i aprendre d’altres per-
sones independentment de quina
siga la nostra edat.
Els xiquets i xiquetes més ma-

jors formaren part d’una inicia-
tiva de sensibilització sobre el
consum responsable. La sosteni-
bilitat també va ser un dels valors
fonamentals de l’intercanvi de jo-
guets, en el qual cada infant havia
d’aportar 3 peces per a permutar-
les amb altres dels seus com-
panys i companyes. Així mateix,
va estar molt present a l’amic in-
visible celebrat, en què els regals
havien de ser objectes reutilitzats.

La representació de l’obra de
teatre “Els vestits de l’empera-
dor” a càrrec de Dinamo Produc-
cions, la visita de l’Emissari Reial,
el cinema de Nadal i els jocs es-
portius foren altres de les activi-
tats que es desenvoluparen.

Agraïments
L’Ajuntament agraïx la implicació
a les més de 100 persones que
feren possible que la visita del vi-
sir reial i la cavalcada dels Reis
d’Orient fora un èxit, en especial
a les associacions de la Comissió
de Cultura, Parròquia, empreses i
autònoms col·laboradors, volun-
taris, treballadors i Policia Local.

CULTURA

Música en directe amb “Homenaje a Cuatro”, amb versions de cançons dels anys 80.

Infants i majors realitzaren activitats conjuntament al taller intergeneracional. La nit del 5 de gener es va celebrar l’emocionant cavalcada dels Reis d’Orient.
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MUNICIPAL

Tècnics de la Diputació de Valèn-
cia visitaren el nostre municipi el
passat 11 de gener per a detallar
les obres que l’administració pro-
vincial desenvoluparà a la carre-
tera CV-304 al seu pas pel carrer
Major de Vinalesa. Oficialment el
traçat del vial seguix passant pel
centre del poble, encara que des
del 2015, després d’anys de re-
ivindicacions, l’equip de govern
que en aquell temps encapçalava
Julio Martínez Blat va aconseguir
que s’executara el desviament del
trànsit per les avingudes Consti-
tució i Sanchis Guarner, amb l’ob-
jectiu d’alleugerir la circulació de
vehicles pel centre històric, amb
carrers més estrets i més transitats
pels vianants. Això va suposar l’ei-
xamplament de la corba que en-
llaça les dues avingudes, l’am-
pliació del perímetre de la
calçada i la correcta senyalització
de la nova direcció de la CV-304. 

Quedava pendent que l’àrea
de Carreteres de la Diputació, ti-
tular del vial, assumira la repara-
ció de l’asfalt del carrer Major, per
on  han passat milers de vehicles
al llarg dels anys amb el conse-
qüent desgast del paviment de la
carretera. Els treballs s’iniciaran
durant les pròximes setmanes i es
realitzaran en tota la superfície del
carrer, des de la plaça del Castell
fins arribar al cementeri. 
A partir d’eixe moment s’ini-

ciarà la tramitació per a permutar
el traçat de la CV-304, perquè dis-
córrega definitivament per l’avin-
guda Sanchis Guarner. L’ens pro-
vincial també actuarà en este vial,
per tal d’adequar els trams més
conflictius al continu pas de vehi-
cles, molts d’ells de gran tonatge.
També es demarcaran les places
d’aparcament a les dos vores del
carrer i es pintaran els passos de
vianants i altres senyals de trànsit.

Pròxima reunió del Club de Lectura de Vinalesa
La pròxima sessió del Club de
Lectura de Vinalesa tindrà lloc
el 15 de febrer. En esta ocasió,
les persones participants discu-
tiran l’obra “Una esposa de
fiar”, de l’autor nord-americà
Robert Goolrick.
Les reunions del Club de

Lectura tenen lloc una vegada
al mes a la biblioteca i atrauen
una desena de veïnes de la lo-
calitat. “Convidem a qualsevol
persona, independentment de
la seua formació o habilitats, a
participar en les sessions”, ex-
pressa Xaro Ros, bibliotecària
del municipi. “Ací no s’obliga a

ningú ni a parlar ni a finalitzar
els llibres si és que no poden,
per això pot assistir qualsevol
persona interessada”, especi-
fica. L’empresa Sénia Projectes
Educatius s’encarrega de dina-
mitzar el club proposant una
llista de llibres d’entre els quals
les persones participants trien
quin volen llegir cada mes. 

Contacontes infantil
El divendres 25 de gener a les
17.30 hores hi haurà animació
lectora a la Biblioteca amb l’ac-
tivitat “La girafa sense color”
per a infants de 3 a 6 anys.

La llista dels joves beneficiats
per les ajudes atorgades per
la Fundació Pere Bas adreça-
des a les despeses derivades
de l’adquisició de material es-
colar ha estat publicada.
A través d’esta subvenció,

l’entitat complementa l’aporta-
ció del programa Xarxa Llibres
de la Generalitat. Així, si la
prestació de la institució auto-
nòmica garantix que tots els xi-
quets i xiquetes tinguen accés
als llibres de text, amb la de la
fundació local es perseguix
que també puguen adquirir la
resta d’elements necessaris
per a l’estudi.
La quantia s’ha establert en

funció de la valoració econò-
mica del professorat, i per a la
concessió s’ha realitzat una ba-
remació per punts tenint en
compte la renda per càpita de
la unitat familiar de l’infant
sol·licitant. Els diners s’obte-
nen una vegada certificada la
compra dels productes. 

Ajudes de la
Fundació Pere Bas
per a material escolar

Diputació assumix la
reparació del traçat 
de la carretera CV-304
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SOSTENIBILITAT

CALENDARI DE RECOLLIDA DE TRASTOS

Al calendari apareixen marcats els dies que veïns i veïnes poden baixar al carrer els trastos dels quals es
volen desfer, que es recolliran l’endemà, normalment el primer i el tercer divendres de cada mes. Les dei-
xalles es poden dipositar a partir de les 20 hores dels dies ombrejats i cal deixar-los al costat dels con-
tenidors de residus urbans, assegurant-se sempre que no dificulten el pas de vehicles ni de vianants. El
servei es dirigix a deixalles com fustes, mobles vells, somiers, matalassos, sofàs, metalls o ferralla. Altres
residus com enderrocs, materials de construcció, sanitaris o productes químics no es poden deixar.
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SOSTENIBILITAT

Taller de productes de neteja naturals
Amb motiu de la quarta edició de
la Setmana Europea de Prevenció
de Residus, Vinalesa va acollir el
19 de gener un taller pràctic al
qual les persones participants
aprengueren a elaborar produc-
tes de neteja naturals i respec-
tuosos amb el medi com deter-
gents, desinfectants o rentaplats.
L’objectiu va ser oferir alternati-
ves als productes industrials i pe-
rillosos d’este tipus que utilitzem
a les nostres cases, els quals te-
nen elevats costos ambientals, sa-
nitaris i econòmics una vegada
convertits en residus.

Veïns i veïnes de Vinalesa ja po-
den donar-li una segona vida a
les seues deixalles orgàniques. El
contenidor marró, adreçat a di-
positar este tipus de fem, s’ha ins-
tal·lat als nostres carrers, al costat
dels recipients de residus sòlids,
per a arreplegar restes que s’a-
profitaran per a produir compost.
En el contenidor marró es po-

den introduir restes de fruita, ver-
dura i altres vegetals, carn, peix,
pa i menjar en mal estat; les so-
bres del café  i infusions; closques
d’ous, marisc i fruits secs; i paper
de cuina brut de menjar. Així ma-
teix, este contenidor no s’ha d’u-
tilitzar per a desfer-se de càpsules
de café, excrements d’animals do-
mèstics, residus domèstics sani-
taris com bolquers, compresses i
tovalloles humides, cendra,  pols o
puntes de cigarretes. Altres mate-
rials com el paper i cartró, els en-
vasos de plàstic, brics i llaunes, el

vidre o els medicaments tenen els
seus contenidors específics.
Amb l’objectiu d’afavorir l’a-

daptació al nou recipient, veïns i
veïnes poden passar-se per l’a-
juntament a arreplegar un poal i
algunes bosses de fem compos-

tables. Les deixalles del conteni-
dor marró es retiraran dos vega-
des a la setmana i el servei de re-
collida i tractament d’este fem
està oferit per una empresa con-
tractada per la Mancomunitat del
Carraixet.

El quint
contenidor
arriba a
Vinalesa

Enguany per primera vegada
el Dia de l’Arbre el celebra-
rem al Parc Natural de la Serra
Calderona, un espai forestal
que ha patit els darrers anys
nombrosos incendis on en a
penes unes hores desapareix
el que a la natura ha creat du-
rant  molt de temps. Serà el
diumenge 24 de febrer, al matí,
en una campanya de refores-
tació de la qual ampliarem la
informació pròximament.

Sostenibilitat Vinalesa @MediambientVina

El Dia de l’Arbre,
a la Calderona
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SALUT

Comença l’any i omplim l’a-
genda de promeses de canvi:
deixe de fumar, aprenc (o per-
feccione en el millor dels casos)
l’anglés i m’apunte al gimnàs (o,
ja que estic apuntat, comence a
anar). Iniciem amb ganes, ener-
gia i optimisme, però després
de no passa temps ens desun-
flem, posem excuses i, “si de
cas... l’any pròxim”.
No només és important per a

nosaltres perseguir els nostres
objectius, sinó també  ho és per
als menors i joves, ja que els

servim com a models i referents.
Per a ajudar-vos, vos facilitem
un breu full de treball per al vos-
tre pla de canvi personal, pre-
nent com a exemple el propòsit

de deixar de fumar. Les respos-
tes que vos donem en cada
apartat són orientatives i, per
tant, és convenient que ho om-
pliu i completeu vosaltres.

AMB ESFORÇ I TREBALL...
CANVIAR ÉS POSSIBLE

La Unitat d’Informació i Prevenció del
Càncer de Pell arriba al nostre municipi
El pati del Centre Cívic de Vina-
lesa acollirà el 29 de gener entre
les 10 i les 14 hores a la Unitat
d’Informació i Prevenció del Càn-
cer de Pell. Es tracta d’una inicia-
tiva preventiva desenvolupada
per l’Associació Espanyola Con-
tra el Càncer (AECC) a través de
la qual un equip visita de manera
itinerant diferents municipis per a
oferir a veïns i veïnes un servei
per a determinar si poguera exis-
tir alguna patologia cutània que
caldria que fóra tractada. En cas
que siga així, la persona hauria
d’acudir al seu hospital perquè es
confirmara l’observació i comen-
çara a rebre el tractament perti-
nent per a fer front al problema.

El càncer de pell és una malaltia
produïda per la divisió i creixement
descontrolat de les cèl·lules que la
formen, amb capacitat per a envair
els teixits i estructures sanes del
voltant i, en alguns casos, altres òr-
gans més distants. El principal fac-
tor de risc per al seu desenvolupa-
ment és l’exposició a les radiacions
solars, especialment les de tipus
UVB i UVA. Estes radiacions són ca-
paces de produir mutacions genè-
tiques a les diferents cèl·lules de la
pell i impedir la seua reparació, la
qual cosa dona inici a la formació
d’un càncer.
Algunes malalties d’este tipus

creixen molt ràpidament i és per
això que el diagnòstic precoç és fo-

namental, fet que explica la impor-
tància d’iniciatives com la desen-
volupada per l’AECC.
Encara que el sol produïx alguns

efectes positius, com són la preven-
ció de mancança d’algunes vitami-
nes i, en especial, l’afavoriment de
la producció de vitamina D, una ex-
posició inadequada pot ser causa
de problemes molt greus, entre els
quals destaca el càncer, produïts en
un 90 per cent per este motiu. És
per això crucial utilitzar mètodes
que ens protegisquen de les radia-
cions, tant físiques (com la roba, els
barrets o les ulleres) com quími-
ques (amb productes de protecció
solar). No oblideu que la protecció
és sempre la millor opció!



57

ESPORTSEsports Vinalesa

El model de pràctica esportiva de
Vinalesa ha demostrat ser molt
efectiu i ha esdevingut una refe-
rència per a altres localitats del
voltant per la capacitat de crear
hàbits saludables entre la pobla-
ció i permetre que el jovent del
municipi explote al màxim les
seues capacitats físiques.
Per a aconseguir-ho és fona-

mental que xiquets i xiquetes, des
d’edats primerenques, s’intro-
duïsquen en l’esport. Eixa és pre-
cisament la finalitat de l’educació
física de base, una iniciativa diri-
gida a infants de 3 i 4 anys. 12 xi-
quets i xiquetes formen part
d’esta escola que es desenvolupa
en l’Espai Jove i de la qual està al

càrrec una mestra d’educació fí-
sica. En les diferents sessions, els
i les joves realitzen diferents acti-
vitats de psicomotricitat, normal-
ment a través de jocs de persecu-
cions, relleus o pilota.
Per la seua transcendència en

el desenvolupament físic, hi ha
molt d’interés per mantindre viva
la iniciativa, raó per la qual dife-
rents entitats esportives locals
l’han gestionada al llarg del
temps. Actualment l’activitat està
administrada pel Club de Futbol
Base de Vinalesa i abans han des-
envolupat esta tasca altres enti-
tats esportives locals. 
“A eixes edats és molt impor-

tant començar a treballar els pa-

trons motors bàsics”, explica Paco
Orts, secretari del Club de Futbol
Base del poble. “Iniciar-se als es-
ports de la forma que proposem
reporta molts beneficis per als xi-
quets i xiquetes i hi ha estudis que
demostren que el profit no és no-
més a nivell físic, sinó també in-
tel·lectual en matèries com les
matemàtiques”, detalla el veí.

Educació física de base, la clau de
l’èxit del model esportiu local

Xiquets i xiquetes de 3 anys a la classe esportiva.

El Club de Pàdel de Vinalesa ha
donat un important pas. Si fins a
este moment l’entitat organit-
zava lligues i tornejos interns
perquè els seus membres prac-
ticaren l’esport i s’enfrontaren
entre ells, recentment s’han unit
a la competició Interclubs, en la
qual participaran tant els homes
com les dones.
Es tracta d’un campionat en

què les parelles participants co-
mencen jugant contra altres de
la nostra comarca. Les millors
passen al nivell autonòmic i, les
que obtinguen els resultats més
destacats en esta categoria, arri-
ben al nacional. Esportistes de
Tavernes Blanques, Meliana o la
Pobla de Farnals també formen
part del torneig.

El club, fundat l’any 2010,
compta amb 45 membres, amb
edats compreses entre els 14 i
els 60 anys. “El que diferencia el
pàdel d’altres esports és que es
pot practicar quasi fins a qual-
sevol edat”, explica José Maria
Pardo, president del club. D’en-
tre els membres, el veí destaca a
dos xiquets de 14 i 15 anys, que
varen obtindre el títol de sub-
campions de la Comunitat Va-
lenciana en la seua categoria.
“Estos resultats demostren que

els esportistes que formen part
del club també poden obtindre
resultats d’elit”, explica.
35 xiquets i xiquetes formen

part de l’escola de pàdel, in-
closa dins de les Escoles Espor-
tives Municipals i gestionada pel
club. “Els joves reben classes
per a aprendre a jugar l’esport i,
si poden, també per a competir
en el futur”, especifica José Ma-
ria. Actualment l’alumnat es di-
vidix en 4 torns, que practiquen
dos dies a la setmana. 

El club de
pàdel entra al
campionat
Interclubs

Membres del club de pàdel de Vinalesa a la pista municipal on es practica este esport.
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DADES
METEOROLÒGIQUES

DE DESEMBRE

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Solituds de l'Anna” 
de Jordi Sierra i Fabra

“Sonidos del corazón” 
de Jordi Sierra i Fabra

L’Anna és una jove feliç que
comet un error fatal: lliurar-
se a l’amor sense la protec-
ció necessària. I això té con-
seqüències molt greus per a
ella, que haurà d’afrontar el
problema completament sola,
presonera d’un cercle d’hipo-
cresia i mesquinesa. Solituds
de l’Anna és un llibre com-
promès i directe que denun-
cia la situació d’aïllament en
què es troben la majoria de
les adolescents que han d’en-
carar un embaràs no desitjat.
Lectura per a joves però
també per a mares i pares.

El prímer día que Juanjo llega
al Conservatorio y toca el
piano, deja fascinados a su
profesora y compañeros de
clase. El joven autodidacta es
hijo de una pareja de viejos
rockeros. Ese mismo día co-
noce a Valeria, que es violi-
nista clásica. Ese encuentro, y
el traslado de su grupo de
rock a una vieja nave del ex-
trarradio, cambiará su vida.
Lester, dueño de la nave
donde ensayan, irá desple-
gando ante Juanjo y Valeria
las reliquias de sus giras y les
contará su historia.

Sovint atenem propietaris de ve-
hicles que ens sol·liciten informa-
ció sobre què poden fer per a do-
nar de baixa un vehicle que fa
temps pensaven que era de baixa;
què poden fer per canviar de nom
un vehicle que temps arrere ve-
neren a una persona a la qual ja no
poden localitzar, i altres situacions
paregudes.
El que es pot fer quan es ven

un vehicle, encara que siga una
opció més cara, és posar en mans
d’una gestoria el tràmit de canvi
de nom; i quan entreguem un ve-
hicle al desballestador, que este
ens faça entrega del document de
cessió del vehicle a l’espera de
l’arribada del document de baixa
definitiva. Fer les gestions d’esta
manera ens facilitarà resoldre
qualsevol problema en el futur.
D’altra banda, volem fer men-

ció a l’obligació de passar la ins-
pecció tècnica periòdica de vehi-
cles, ITV. La DGT està enviant
d’ofici cartes informatives als pro-
pietaris de vehicles que estan
pendents de passar-la.
Estes inspeccions són una ga-

rantia de l’estat de seguretat dels
vehicles, que són garanties de se-
guretat per a les persones. 

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 12,1 ºC 
Temperatura mínima: 3,2 ºC
Temperatura màxima: 24,2 ºC

Velocitat mitjana del vent: 2,6 km/h
Ràfega màxima: 46,7 km/h
Precipitació total: 13,6 mm


