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La distribució de les regidories
entre els membres que constituï-
xen la corporació municipal sor-
gida a partir de les eleccions del
15 de juny ja s’ha efectuat.

Alba Cataluña ha assumit la re-
gidoria de Joventut, Igualtat i Pro-
moció Econòmica i del Comerç;
Diego Perona serà l’encarregat
d’Obres i Serveis, Esports i Man-
teniment; Mari Carmen Rodrigo
ha esdevingut la responsable de
Festes i Transparència; Beatriz
Santarrufina gestionarà les àrees
d’Educació, Administració i Hi-
senda; Víctor Martínez es dedi-
carà als àmbits de Sostenibilitat,
Transició Energètica i Horta; i Fe-
rran Pardo portarà Cultura i Pro-
moció de la Llengua. Les compe-
tències no delegades d’alcaldia,
que assumix Javier Puchol Ruiz,
són Personal, Policia Local, Urba-
nisme i Comunicació.

Entre les novetats es troba la
creació d’una regidoria especí-
fica per a Obres, Serveis i Mante-
niment, des de la qual es gestio-
nen els parcs i jardins. També s’ha
establit una regidoria pròpia per
a les àrees de Cultura i Promoció
del Valencià.

El benestar social, amb espe-
cial atenció cap a les persones
majors, o la sostenibilitat, a través
del foment de l’ús d’energies re-
novables i el tractament correcte
de residus, són algunes de les
principals línies d’actuació que
s’han establit.

MUNICIPAL

Es distribuïxen les regidories entre
els membres de l’equip de govern

La Unitat de Prevenció Comuni-
tària en Conductes Addictives
(UPCCA), en coordinació amb
les diferents regidories de l’A-
juntament, llança una campanya
de sensibilització en resposta a
la preocupació pel consum d’al-
cohol entre joves menors d’edat
i les conseqüències que se’n de-
riven. Les enquestes continuen
oferint dades alarmants res-
pecte a l’inici en el consum
d’esta substància. Concretament
situen este fet al voltant dels 13-
14 anys, una edat similar en els
dos sexes.

L’objectiu de la campanya és
sensibilitzar i fer partícip a tota
la població, siga com a pare o
mare, tio, tia, iaio, iaia, germà,
germana, docent, comerciant,

amic, amiga... del seu paper
com agent preventiu, que cone-
guen els riscos del consum
d’esta substància en edats pri-
merenques perquè puguen
col·laborar en la protecció de la
salut dels menors.

La primera acció es va iniciar
durant el mes de juny amb la
distribució de cartells adhesius
entre els establiments del mu-
nicipi en què es dispensen be-
gudes alcohòliques amb la fina-
litat de dissuadir a les persones
menors de 18 anys de la compra
d’alcohol. Altres accions de la
campanya aniran dirigides a di-
ferents col·lectius i es realitzaran
al llarg de l’any des de diferents
àmbits com el familiar, l’escolar
i el comunitari.

CAMPANYA D’ADHESIUS
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CULTURA

La banda de la Societat Renaixe-
ment Musical de Vinalesa va rea-
litzar tres concerts durant el mes
de juliol amb els quals tancaren el
curs. Els seus membres disfruta-
ran de l’estiu fins que es reprenga
l’activitat el 4 de setembre amb el
primer assaig.

La primera actuació es va ce-
lebrar el 6 de juliol al nostre po-
ble i s’interpretaren peces com-
postes per músics del municipi.
Així, es va tocar el pasdoble
“Visca Vinalesa” i altres peces
d’este gènere d’Agustín Judas, qui
va ser mestre de la banda durant
7 anys, i un popurri amb algunes
composicions seues. També va
sonar una marxa mora i el pasdo-
ble “Les filaes” de Manuel Mon-
talt, així com música de l’actual
director Enrique Hernandis.

El 18 de juliol, el pati del Cen-
tre Cívic va acollir un sopar po-

pular seguit d’un concert de la
banda en el qual interpretaren un
repertori menys habitual, consti-
tuït per peces més properes al pú-
blic general com cançons de
Queen o Coldplay. Finalment, el
dia 19 visitaren la localitat d’Algi-
net, on tant la banda del nostre
municipi com la del poble amfi-
trió varen oferir un concert.

La SRM tanca el curs amb la
realització de tres concerts

Els clubs de lectura de Vina-
lesa lamentem la pèrdua de
Carme Miquel, una de les
autores més reconegudes de
la literatura valenciana con-
temporània, a més d’una
persona afable i generosa.
Vàrem tindre el plaer de dis-
frutar amb ella d’una con-
versa molt enriquidora so-
bre el seu llibre “La mel i la
fel”, que molt amablement
va dedicar a la biblioteca.
Des d’ací el nostre xicotet
homenatge. DEP.

Mor l’escriptora
Carme Miquel

Vinalesa ha format part en-
guany de la IV edició del pro-
jecte ‘De Viva veu’, un certamen
escolar de lectura que tingué
lloc a l’Espai Cultural La Nau el
passat 17 d’abril. En aquella tro-
bada alguns joves de la localitat
van ser seleccionats per a parti-
cipar a la final del concurs, que
es va celebrar el 25 de maig al
teatre Olympia, on més de 100
escolars i adolescents de tota la
Comunitat Valenciana llegiren

fragments de textos literaris en
veu alta davant d'un públic de 900
persones. 

La participació dels nostres
veïns i veïnes va ser brillant,
destacant les lectures de Marta
Santarrufina Blat i Celia García
Alegre, que van obtindre una
menció per part de l’organitza-

ció. El certamen, promogut per
la Fundació pel Llibre i la Lec-
tura (FULL), suposa una motivació
per a l'alumnat dels col·legis que
hi formen part, que potencien la
fluïdesa i l’expressivitat lectora i
s’enfronten a un auditori impo-
nent amb el qual aprenen a supe-
rar la por escènica.

Menció per a
dos veïnes
finalistes en 
el projecte
‘De viva veu’

Marta Santarrufina i Celia García junt amb la resta de participants de Vinalesa al teatre Olympia.

Banda de la SRM en el Retrobem.
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SOSTENIBILITAT

En aquestes dates és probable
que et trobes un pollet orfe, inde-
fens, xicotet i massa bonic. És di-
fícil resistir-se, però abans d’or-
ganitzar un operatiu de rescat cal
tindre en compte que és compli-
cat que una cria siga realment
abandonada. El més probable és
que voletege amb poca habilitat
per terra, és a dir, simplement
està fent els seus primers passos
fora del niu baix l’atenta cura dels
seus pares.

Quan un pollet està completa-
ment recobert de plomes és pro-
bable que la seua situació fora del
niu siga normal, voluntària i que

no requerisca cap tipus d’inter-
venció humana.

Únicament et recomanem aju-
dar el pardalet quan estiga en pe-
rill pel trànsit o per altres animals,
llavors el pots deixar prop d’on
te l’has trobat, en un lloc més se-
gur com un arbre o un arbust. Si
està ferit crida al Centre de Recu-
peració de Fauna del Saler (96
386 80 25). Els tècnics s’encarre-
garan del seu trasllat i benestar.

Si és un falciot, posa’l sobre la
palma de les teues mans i deixa’l
que vole en un lloc ample. Si no
vola, també pots cridar al Centre
de Recuperació de Fauna.

Si et trobes un pollet pel carrer, millor no l’agafes

A la Comunitat Valenciana ge-
nerem una mitjana d’1,4 quilos
de residus per persona i dia, l’e-
quivalent a omplir prop de 200
camps de futbol en un any, des
de la gespa fins a l’última grada.
Aleshores, podem afirmar que
la situació és insostenible a
mitjà termini.

Continuant amb l’anàlisi de
la gestió de residus al nostre po-
ble, al llarg de 2018 hem reci-
clat 39.001 quilos de paper i
cartró, per tant cada vinalesí/na
va reciclar 11,7 kg de mitjana.
Unes xifres millors que les de
2017, quan s’arreplegaren 10,7
kg per persona. En l’actualitat,
Vinalesa disposa de 16 conte-
nidors blaus, és a dir, un conte-

nidor per cada 209 habitants.
La producció de paper és un

procés molt contaminant que re-
quereix un alt consum de recur-
sos. En canvi, el seu reciclatge
permet estalviar un 85% de l’ai-
gua que cal per a fer paper nou
i un 65% de l’energia total con-
sumida. També es redueix la
quantitat de matèria primera
necessària que s’hauria consu-
mit partint de pasta verge, evi-
tant així la tala de zones fores-
tals. A més, abaixem el volum
total de residus barrejats que
van a l’abocador.

Recordem que al contenidor
blau es poden deixar fulls de

paper, sobres (sense finestreta
de plàstic), diaris, llibres i revis-
tes, cartolines, oueres, caixes i
rotllos de cartró. Evitem el pa-
per plastificat, cel·lofana, foto-
grafies, clips o grapes. Qualse-
vol d’aquests materials dificulta
el reciclatge i pot reduir la qua-
litat del paper reciclat resultant.
Els tovallons i mocadors bruts
van al marró.

El millor residu és aquell que
no es genera. Fem un bon ús del
paper reutilizant-lo i després,
reciclant-lo perquè tinga més
vides.

Fem profit! Està a les teues
mans.

Vinalesa
recicla prop
de 40 tones
de paper 
en 2018

Sostenibilitat Vinalesa @SostenibilitatV
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EDUCACIÓ

Joves de Vinalesa decoren una façana del poliesportiu municipal amb un grafit en una activitat emmarcada en el Campament Urbà.

Activitats esportives de l’Escola d’Estiu al pati del col·legi públic. Escena de la gravació d’una pel·lícula a l’Escola d’Estiu.

L'estiu a vora barranc del carraixet
olora a vida, la vida que omplen
tots els estius els xiquets i xiquetes
de Vinalesa i pobles del voltant,
creant un corrent d'aprenentatge i
diversió que gairebé col·lapsa el
cabal d'activitats municipals als
mesos de juny i juliol.

Les sinergies que s'hi generen
són degudes a la concepció d'un
projecte encoratjador i integral, el
qual a partir d'una temàtica es crea
tot un món de singularitats per tal
de fer partícips d'un tot a cadascun
dels destinataris. Enguany el leit-
motiv de l'escola d'estiu és el ci-
nema, el seté art és el protagonista

del nostre estiu i és el timó que
condueix el nostre vaixell cap a un
viatge d'aventures inimaginables.
L'escola d'estiu de Vinalesa és co-
neguda per la peculiaritat de trac-
tar l'àmbit sociocultural des d'un
punt de vista molt personalista; la
metodologia elegida no ha estat
la visualització de pel·lícules, sinó
que ens hem endinsat dintre del
seu vessant tècnic, aprenent a fer
pel·lícules des de darrere i parti-
cipant en tot el procés de creació
des del guió, la gravació i la pro-
ducció de l’obra. Tot un repte que
sabem sols ens aportarà que ri-
quesa cultural. 

D’altra banda, el Campament
Urbà ha tingut tres grans àrees.
D’una banda, la cultural, amb l’a-
prenentatge al voltant de la pro-
ducció de cançons mitjançant ba-
ses electròniques i el contacte
amb la confecció de lletres. D’altra,
l’àrea de l'art urbà a través del gra-
fit. Per últim, els nostres joves han
fet diàriament esport alternatiu al-
ternat amb jocs aquàtics. 

Les famílies de prop de 200 xi-
quets i xiquetes d’entre 3 i 15 anys
heu tornat a confiar amb nosaltres
per passar l'estiu i hem agafat el
guant amb la màxima responsabi-
litat, orgull i il·lusió possible.

Oci saludable durant l’estiu



6

Esports VinalesaESPORTS

El Patronat de Serveis Socials de
Vinalesa (PASIV) va celebrar el
29 de juny la 18a edició de la
Gala de l’Esport, que va servir
per a retre homenatge als mi-
llors esportistes del poble i  a les
futures promeses dels clubs. 

En l’apartat de millor espor-
tista, els guardonats varen ser
Raquel Pardo (Club de Bàsquet),
Equip Benjamí (Club de Futbol),
Campanya Espeleològica Bejes
2018 (Club Deportivo Espeleo
Tracalet), Equip Infantil (Penya
Ciclista Guti), Vicent Camps
(BTT), José María Illán (Club de
Karate Kyusho), Alfredo Aparisi i
Rafael Rodrigo (Club de Pàdel),
Paqui Serrano (Club Excursio-
nista Xafant Talons), María Vitini
(Club de patinatge artístic) i Vi-
cente Pérez (Club Pilotari). 

Pel que fa a les millors pro-

meses, els reconeixements va-
ren ser per a Blanca Llopis (Club
de Bàsquet), Àlex Martí (Club
Pilotari), Equip Aleví A (Club de
Futbol), Alfonso Berrocal  (Club
Deportivo Espeleo Tracalet), Va-
lenria Almena (Penya Ciclista
Guti), Joaquín Palau (BTT), equip
de promeses (Club de Karate

Kyusho), Marta Alcayde (Club
de Pàdel) i Sólvia Vitini (Club de
patinatge artístic).

Finalment, el reconeixement
al mèrit esportiu va ser per a Ru-
bén Aparisi, recentment procla-
mat campió nacional d’apnea en
DNF amb nou rècord estatal de
173,80 m.

Reconeixement a les figures més
destacades a la Gala de l’Esport

Persones guardonades en la 18a edició de la Gala de l’Esport.

Vicent Peydro va proclamar-se
campió a la final de la segona edi-
ció del Circuit d’Escala i Corda
Fundació Trinidad Alfonso de la
Federació de Pilota Valenciana. La
partida, que va tindre lloc el 27 de
juny a Massalfassar, li va enfrontar,
acompanyat per Efré de El Puig, a
Carlos de Marquesat, Guillem de
Meliana i Luis d’Algímia.

Vicent Peydro Ros,
campió de pilota en
Escala i Corda

Conclou la temporada de pàdel
amb la final de la competició local
El club de Pàdel de Vinalesa va
concloure la temporada el 28
de juny amb la celebració de
la final de la competició local al
Poliesportiu Municipal. En l’úl-
tima va resultar guanyadora la
parella formada per Sergi i José
Luis, que es varen imposar a la
constituïda per Alejandro i Je-
sús. Abans de la disputa per
este títol, els alumnes de l’es-
cola Álex, Mar, Neus i Teresa re-
alitzaren una partida d’exhibi-
ció, amb la qual demostraren
com han perfeccionat gràcies
als entrenaments realitzats al
llarg del curs. Disputants de la final de pàdel.
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ESPORTS

L’alumnat de l’Escola de Ciclisme
C.C. Guti-Vinalesa-Rubio va par-
ticipar en la Final Autonòmica de
les Escoles de Ciclisme que es va
celebrar el passat 30 de juny en la
localitat de Moncofa.

Els joves de Vinalesa varen  as-
solir uns resultats excel·lents. En
total, tres alumnes varen aconse-
guir una medalla d’or: Valeria Al-
mena (fèmines promeses), Leyre
Almena (aleví femení) i Pablo
Calvo (infantil masculí). Carlos

Calle, per la seua part, es va fer
amb la plata en la categoria in-
fantil masculina i Mario de Mingo
va guanyar el bronze en alevins.

Pablo Calvo, qui ha sigut se-
leccionat per a formar part de la
Selecció Valenciana de Ciclisme
en categoria Infantil, va obtindre
la medalla de bronze a la gim-
kana dels campionats d’Espanya
de ciclisme escolar que es va dis-
putar al circuit Ricardo Tormo de
Cheste entre el 4 i el 7 de juliol.

L’Escola de Ciclisme triomfa en
la Final Autonòmica a Moncofa

Se celebra l’exhibició de final de curs de patinatge
L’alumnat de l’Escola de Pati-
natge va realitzar l’actuació de fi
de curs el 28 de juny en el Po-
liesportiu Municipal. A l’esdeve-
niment també hi participaren els
clubs de patinatge de Silla, Cu-
llera i Manises i es realitzaren un
total de 22 coreografies, 16 de
les quals estigueren a càrrec dels
esportistes locals, en grups, pa-
relles i individualment. Els joves
de Vinalesa, que destacaren pel
seu alt nivell, esperen amb ga-
nes l’inici de la temporada.

Una jornada de participació
ciutadana al voltant de la
pràctica dels esports en Vi-
nalesa va tindre lloc a finals
del mes de juny. En la sessió,
les persones participants va-
ren aportar la seua visió, que
va servir per a elaborar un
diagnòstic sobre l’estat de la
qüestió. El resultat d’esta
anàlisi i les conclusions a les
quals es va arribar serviran
per a definir les línies d’ac-
tuacions futures pel que fa a
la pràctica esportiva en el
nostre municipi.

Participació
ciutadana per a
definir el futur
dels esports

Els joves ciclistes locals Valeria Almena, Pablo Calbo i Leyre Almena.

L’alumnat de l’Escola de Patinatge de Vinalesa va realitzar 16 coreografies.

Sessió de participació ciutadana.
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DADES
METEOROLÒGIQUES

DE JUNY

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Aigua en cistella” 
de Carme Miquel

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

Uns desconeguts irrompen
en el tranquil retir d’Isabel
amb la intenció de descobrir
l’experiència vital d’aquesta
dona a qui localitzen, encu-
riosits, seguint el rastre d’uns
antics papers que deixà es-
crits un oncle seu, enamorat
d’ella en silenci des que era
jove. Estos textos són el con-
trapunt a la narració d’Isabel,
i ens ajuden a descobrir la
senzillesa i la sensibilitat d’un
personatge que, a més de tre-
ballar de criada, ha de saber
encaixar les proposicions de
l’amo.

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.

Estem en estiu i, com tots els anys,
es produïxen algunes situacions
com les molèsties per sorolls. La
solució a estes situacions sempre
passa per informar prèviament a
qui les produïx. Són especialment
freqüents les molèsties que pro-
venen de les places i parcs; cal ser
pacients, però, abans d’esgotar la
paciència, criden a la Policia. La
majoria de les molèsties desapa-
reixen amb un simple avís.

D’altra banda, també a l’estiu
es queden molts habitatges buits;
donem a continuació algunes re-
comanacions senzilles:
a No publicite en excés el perí-
ode d’absència.
aCarregue les maletes i borses
en el cotxe de forma discreta.
a Assegure el tancament de por-
tes i finestres,
a Pel que puga passar, tancar bé
les aixetes de l’aigua.

Pel que fa als que viatjaran en
vehicle per carretera, recomanar
prudència en la velocitat i avança-
ments, utilitzar els cinturons de se-
guretat, evitar la ingesta d’alcohol
i/o medicaments o substàncies
que produïsquen somnolència o
alteració de la percepció i en les
distraccions per l’ús del mòbil.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 22,0 ºC 
Temperatura mínima: 11,9 ºC
Temperatura màxima: 34,7 ºC

Velocitat mitjana del vent: 5,0 km/h
Ràfega màxima: 57,9 km/h
Precipitació total: 0,0 mm


