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Cloenda de la temporada
esportiva amb la festa de fi

de curs de les Escoles Municipals
i l’obertura de la piscina
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Pacte de govern entre PSPV i Compromís
que atorga l’alcaldia al socialista Javier Puchol
La legislatura 2019-2023 es va en-
cetar a Vinalesa el passat 15 de
juny amb la investidura de Javier
Puchol Ruiz com a alcalde de la
localitat, amb el suport dels regi-
dors del grup socialista i dels dos
edils electes de Compromís. 

Aquestes dos formacions polí-
tiques han signat un pacte per a
garantir la bona governabilitat i
l’estabilitat política de Vinalesa,
basat en la “confiança mútua” en-
tre ambdues parts i amb l’establi-
ment de “canals de comunicació
permanents i estables” entre els
dos grups, segons s’estipula al
document rubricat. 

Les principals línies d’actuació
del nou govern s’han fixat al vol-
tant del benestar social, amb es-
pecial atenció al voltant del
col·lectiu de les persones majors;
la sostenibilitat, amb l’aposta per
les energies renovables i una
nova gestió de residus; l’eficièn-
cia, amb la coordinació i trans-
versalitat de les diferents àrees
municipals per optimitzar els re-
cursos; la participació, amb l’ob-
jecte de consolidar la correspon-
sabilitat de les decisions
municipals amb el veïnat; i la
transparència, amb la millora dels

canals de comunicació, perquè la
informació de l’Ajuntament siga
oberta i accessible.

Pel que fa a l’organització del
nou govern, destaca la creació
d’una regidoria específica per a
Obres, Serveis i Manteniment, on
s’inclouen les competències en
parcs i jardins, que gestionarà el
PSPV-PSOE. Tanmateix, es confi-
gura una regidoria pròpia per a
Cultura i Promoció del Valencià,
que gestionarà el grup municipal
de Compromís. Aquesta formació

també assumirà les competències
de sostenibilitat, transició ener-
gètica i horta, així com l’àrea de
Participació Ciutadana.

Els socialistes, per la seua part,
s’encarregaran de les regidories
d’Educació, Esports, Benestar So-
cial, Majors i Sanitat, Comerç i
Promoció Econòmica, Adminis-
tració, Hisenda i Transparència,
Joventut i Igualtat i Festes. Final-
ment, l’alcaldia tindrà les delega-
cions de Personal, Policia Local,
Urbanisme i Comunicació.

MUNICIPAL

L’equip de govern de Vinalesa després del plenari d’investidura el passat 15 de juny.

Pas de vianants a l’avinguda Sanchis Guarner.

CV-304 que uneix Vinalesa amb Alfara.

Finalitzen les obres a la CV-304 a
l’altura del barranc del Carraixet
La carretera CV-304 entre Vina-
lesa i Alfara del Patriarca torna a
estar oberta al trànsit en finalit-
zar les obres que la Diputació de
València ha executat a l’altura
del barranc del Carraixet, amb
l’objecte d’evitar la inundació
del vial en èpoques de pluja. 

Els treballs han consistit en la
col·locació de canonades rec-
tangulars de formigó armat de
grans dimensions per a millorar

l’escorrentia del cabdal i l’ele-
vació del paviment que enllaça
els dos nuclis poblacionals.

Millores a l’avinguda
La Diputació també ha actuat en
l’avinguda Sanchis Guarner, amb
la millora de la xarxa de reco-
llida de pluvials, l’asfaltat del vial
i l’ampliació de les voreres a l’al-
tura dels passos de vianants, que
a més han sigut repintats.
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BENESTAR

Entre el 3 i el 19 de juny s’ha des-
envolupat l’Escola d’Estiu per a
Persones Majors de Vinalesa, una
iniciativa desenvolupada pel de-
partament de Serveis Socials de
la Mancomunitat del Carraixet
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida d’aquest sector po-
blacional, des de la promoció
d’un envelliment actiu i la pre-
venció social i comunitària.

Les activitats començaren amb
un taller de taitxí a l’escenari del
pati del Centre Cívic, que va ser-
vir com a inauguració del pro-
grama. Els dies 5 i 12 de juny es
va desenvolupar un taller de ven-
talls, en el qual les persones as-
sistents decoraren els atifells amb

colorits motius florals. També es
tingué lloc, el 10 de juny, un taller
de danses tahitianes a l’Espai Cul-
tural La Nau ‘Julio Martínez Blat’,
on les persones majors s’endin-
saren en l’exòtica cultura polinè-
sia mitjançant moviments especí-
fics del folklore de la regió.

Finalment, els dies 17 i 19 de
juny, al saló de plenaris de l’A-
juntament de Vinalesa, s’imparti-
ren dues sessions pràctiques per-
què les persones assistents
aprengueren a utilitzar el mòbil,
no només en les funcions bàsi-
ques per a fer telefonades, sinó
amb la introducció d’algunes apli-
cacions com ara el Whatsapp, el
Facebook o l’ús d’Internet.

Taller de ventalls a la sala de la Llar dels Jubilats, desenvolupat els dies 5 i 12 de juny.

Se celebra la XVI edició de
l’Escola d’Estiu per a majors

Taller de Taitxí al pati de la fàbrica. Taller de dansa tahitiana a la Nau de Festes.

La Fundació Pere Bas col·la-
bora amb les famílies de Vi-
nalesa en la compra de mate-
rial escolar. Es tracta d’ajudes
econòmiques per als xiquets
i xiquetes empadronats a la
localitat i escolaritzats en se-
gon cicle d’infantil, primària i
secundària en qualsevol cen-
tre educatiu de titularitat pú-
blica o concertada. L’import
màxim de cada subvenció no
podrà ser superior a 40 euros,
havent de presentar les factu-
res de compra que justifiquen
la despesa. Les sol·licituds i la
documentació exigida s’hau-
ran de presentar a les oficines
municipals durant la primera
quinzena de setembre.

Convocatòria de
les ajudes per a
material escolar
de la Fundació
Pere Bas

Gràcies a un conveni de
col·laboració amb ‘Labora’
(conegut fins ara com el Ser-
vef), pròximament es proce-
dirà a la instal·lació d’un 
Caixer Autoservef a l’Ajunta-
ment, que permetrà a les per-
sones usuàries realitzar nom-
brosos tràmits de forma
telemàtica. Entre altres op-
cions, facilitarà la inscripció i
renovació de la demanda d’o-
cupació, generar el Darde i
certificats, consultar ofertes
de treball i cursos de forma-
ció, postular l’autocandida-
tura i gestionar les cites amb
els centres ‘Labora’.

Instal·lació d’un
caixer autoservef
a l’Ajuntament



El parc del Turró serà la llar de
quatre pollets d’òliba durant els
pròxims mesos. Estes aus noc-
turnes autòctones es troben
amenaçades a causa dels verins
que s’utilitzen amb el seu prin-
cipal aliment: els ratolins. L’ús
d’estes substàncies sobre el  seu
menjar fa que els tòxics passen
a les òlibes i es produïsca la
seua mort.

L’arribada dels exemplars és
conseqüència de la participació
en el Projecte Mussol desenvo-
lupat per la Societat Valenciana
d’Ornitologia, l’objectiu del
qual és recuperar les pobla-
cions de mussol comú i d'òliba
en l’horta valenciana. Així, esta
és la tercera vegada que el nos-
tre municipi acull a pollets d’es-
tes aus en uns nius especials.

El 4 de juny es va realitzar un
esdeveniment per a donar la

benvinguda als nous veïns. Es
va presentar a les persones as-
sistents en què consistix el mè-
tode de “hacking”, tècnica de
cria aplicada amb la qual les òli-
bes són alimentades i cuidades
fins que esdevenen autònomes.

També es varen posar anelles
identificatives en els animals
per a poder realitzar un segui-
ment de l’evolució i es va expli-
car que el fet que siguen ratici-
des naturals és una raó molt
important per a protegir-los.
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SOSTENIBILITAT

El veïnat dona la benvinguda
a quatre pollets d’òliba

Al llarg del 2018 els vinalesins i les
vinalesines hem replegat 30.855
kg d’envasos, és a dir, 9,2 kg per
habitant. Més important que la
quantitat recollida n’és la qualitat i
en aquest sentit encara tenim molt
de marge de millora ja que al con-
tenidor groc un 24% són impropis,
és a dir, coses que no haurien d’es-
tar com joguets (millor donar-los a
una ONG), medicaments (cal dur-
los a la farmàcia), productes peri-
llosos com dissolvents o pintures,
biberons, utensilis de cuina i poals
que cal portar-los a l’ecoparc o a
l’ecoparc mòbil quan ens visita.

Dins del contenidor groc hem
de dipositar botelles i envasos de
plàstic, llaunes i brics. També, pots
deixar tapes i taps de plàstic, me-

tall i xapes, safates d’alumini, pa-
per film i paper d’alumini, des-
odorants, bosses de plàstic, tarri-
nes i tapes de iogurt, suro blanc i
tubs de pasta de dents.

Recordem que bona part del
que es tira al contenidor verd
acaba soterrant-se en abocadors
o s’incinera, mentre que si es di-
posita als contenidors de recollida
selectiva o es porta a l’ecoparc es
pot recuperar. 

L’alternativa és comprar a l’en-
gròs o triar envasos reutilitzables i
resistents. A poc a poc trobem més
botigues que s’estan adaptant i
permeten que els clients s’empor-
ten la comanda en els seus propis
recipients de casa per a evitar l’ús
del plàstic.

El millor residu, el que no es genera

Esdeveniment de presentació de les quatre òlibes que creixeran a Vinalesa.

Sostenibilitat Vinalesa @SostenibilitatV

Ceba plastificada que fa plorar.

Rebost amb envasos de vidre.
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DESENVOLUPAMENT

L’Ajuntament de Vinalesa ha or-
ganitzat dos activitats subven-
cionades pel Pacte d’Estat con-
tra la Violència de Gènere,
adreçades a la sensibilització i
la prevenció d’aquesta xacra so-
cial, que ja ha posat fi a la vida
de 1000 persones al nostre país
des que es va iniciar el registre
oficial de dones assassinades
l’any 2003.

La primera acció desenvolu-
pada al poble dins d’aquest pro-
grama, el passat 5 de juny, va
consistir en una xerrada a cà-

rrec de la fiscal provincial de
violència de gènere de Valèn-
cia, Mª Ángeles Martínez Mar-
zal, i el posterior col·loqui per a
resoldre els dubtes de les per-
sones assistents.

La segona iniciativa va tindre
lloc el 8 de juny amb la realitza-

ció d’un taller teòric i pràctic de
defensa personal per a dones a
partir de 13 anys, on experts de
l’Institut Valencià d’Autodefensa
ens mostraren tècniques davant
una possible agressió amb
exercicis específics a l’aula de
karate del Centre Cívic. 

Les nostres filles i fills són na-
tius digitals i, per això, la seua
vida online és cada vegada més
intensa i s’inicia en edats més
primerenques. Únicament des
d’una posició pròxima a eixa
vida online  podem actuar amb
la rapidesa i encert desitjable.

En este sentit, el 29 de maig
l’UPCCA va impartir una xar-
rada per a pares i mares sobre
els problemes associats al mal
ús de les tecnologies. S’aborda-
ren algunes de les conseqüèn-
cies derivades del seu mal ús
(sexting, grooming, ciberasset-
jament, abús de les TICs...),
quins aspectes podem fomentar
en els nostres fills i filles que els
protegisquen d’estos riscos (au-
toestima, empatia, assertivitat)
o quines xarxes socials s’utilit-
zen amb més freqüència (What-

sApp, Facebook, Instagram, You-
Tube). Es va dedicar una part
de la xerrada amb especial in-
terés pels videojocs online
(Fortnite, Minecraft, Call of Duty,
Grand Theft Auto, League of Le-
gends), ja que molts d’ells no
són utilitzats per xiquets i xi-
quetes de l’edat adequada. Per a
la seua major comprensió es va
explicar què és i per a què ser-
vix el codi PEGI (sistema euro-
peu per a classificar el contingut
dels videojocs i altres tipus de
software d’entreteniment).

Per a finalitzar, es varen oferir
13 recomanacions per a l’edu-
cació i seguretat en l’ús de les
TICs des de l’àmbit familiar. Per
a complementar la informació
explicada en la xarrada, es va
enviar per correu electrònic a
cadascuna de les persones as-

sistents material complementari
per a reforçar la matèria.

Recordem que davant de
qualsevol dubte o ajuda relacio-
nada amb esta temàtica, les tèc-
niques de la UPCCA estan dis-
ponibles els dilluns d’11.30
hores fins a 14.30 hores en el
despatx del primer pis de l’a-
juntament, prèvia petició de cita
telefonant al 961499798,
961493342 o a través del correu
electrònic upcca@ahnar.org.

ACTUALITZADES EN XARXES SOCIALS

Pacte
contra la
Violència
de Gènere

Participants al taller de defensa personal per a dones a la sala de karate.
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Esports VinalesaESPORTS

Finalitza el curs amb la festa
de les Escoles Esportives

La tradicional festa de fi de curs de les Escoles Es-
portives de Vinalesa va congregar el passat 22 de
juny desenes de xiquets i xiquetes que, acompa-
nyats per les seues famílies, gaudiren d’un matí de
convivència i diversió amb activitats organitza-
des per grups d’edat. Després d’esmorzar tingué
lloc una exhibició de l’escola de patinatge artís-
tic i va finalitzar la jornada amb un refrescant
bany a la piscina municipal, quedant així inaugu-
rada la temporada d’estiu al nostre poble. 
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ESPORTS

Pablo Calvo, membre del
Club Ciclista Guti de Vinalesa,
ha estat seleccionat per a for-
mar part de la selecció valen-
ciana de ciclisme en la cate-
goria infantil. Participarà en
els pròxims campionats d’Es-
panya de ciclisme en edat es-
colar que tindran lloc entre el
4 i el 7 de juliol a Xest.

Pablo Calvo, a la
selecció valenciana
de ciclisme

L’estiu ha arribat a Vinalesa amb
la inauguració de la temporada
de la piscina municipal, que el
mateix 22 de juny va obrir les se-
ues portes al veïnat durant la ce-
lebració de la festa de fi de curs
de les Escoles Esportives. 

Les instal·lacions romandran
obertes en horari de 12 a 19 ho-
res, de dilluns a divendres, i entre
les 11 i les 20 hores els caps de
setmana i dies festius. A més, a
partir de juliol hi haurà servei
nocturn els dimarts i dijous entre
les 22 hores i la 1 de la matinada.

Hi ha la possibilitat d’accedir a
la piscina amb l’adquisició d’en-
trades diàries, amb preus reduïts
per a infants i persones posse-
ïdores del carnet jove, o mitjan-

çant la tramitació d’abonaments
mensuals o de temporada. Els xi-
quets i xiquetes fins als 6 anys en-
tren debades.

Novament, la regidoria d’es-
ports oferix cursos de natació per
a persones de totes les edats i ac-
tivitats aquàtiques com aiguafit-
ness, aiguagim o natació tera-
pèutica. Durant el mes de juliol,
els cursos per a xiquets i joves
s’inclouen en la programació de
l’Escola d’Estiu. D’altra banda, els
cursos intensius de dilluns a di-
vendres es poden reservar per a
una sola quinzena sempre que
queden places lliures. Més infor-
mació al web de l’Ajuntament, a
les oficines municipals i a l’en-
trada de la piscina.

Comença la temporada d’estiu
amb l’obertura de la piscina

Els dies 1 i 2 de juny el Club
de Pàdel Vinalesa va organit-
zar el primer torneig de pà-
del mixte amb l'exitosa parti-
cipació de 16 parelles locals,
que va guanyar el tàndem for-
mat per Gema Martínez i Xavi
San Antón Muñoz.

Torneig mixte del
Club de Pàdel



Ajuntament 
Fax
Policia Local
Centre de Salut
Centre Cívic (Bar)
Biblioteca Municipal
Gimnàs Municipal
Centre de Salut Foios

961 499 798
961 495 621
629 393 967
961 205 660
657 895 909
961 496 515
961 481 229
961 926 260

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

Publicació mensual de
l’Ajuntament de Vinalesa
Impressió: Marí Montañana
Direcció i edició: Alamida
Dipòsit Legal: V-3506-1999

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 MAIG

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Dones valencianes...” 
de M. Viu i S. Capsir

“Bilbao-New York-Bilbao” 
de Kirmen Uribe

Científiques, inventores, es-
portistes, músiques, pinto-
res... Al llarg de la nostra his-
tòria, moltes dones que han
nascut o viscut en algun punt
del territori valencià han dei-
xat una empremta inesborra-
ble gràcies al seu talent, es-
forç i tenacitat.

Cada pàgina de “Dones
valencianes que han fet his-
tòria” pretén despertar la cu-
riositat per continuar inda-
gant la vida i l’obra d’algunes
dones que ens han deixat un
llegat excepcional digne de
ser recuperat.

Cuando Liborio Uribe supo
que iba a morir, quiso ver por
última vez un cuadro de Aure-
lio Arteta. Toda su vida trans-
currió en alta mar, surcó sus
aguas a bordo del Dos amigos
y, al igual que su hijo José, pro-
tagonizó historias inolvidables
caídas en el olvido. Años des-
pués y frente a ese mismo cua-
dro, el nieto Kirmen, rastrea
esos relatos familiares para es-
cribir una novela. “Bilbao-New
York-Bilbao” transcurre du-
rante un vuelo entre Bilbao y
Nueva York, y desgrana la his-
toria de tres generaciones.

Estem a les portes de l’estiu i del
període de l’any amb més intensi-
tat de trànsit per oci i major aug-
ment en l’ús de bicis i motos.

A les vies urbanes, els traçats
estan plens d’encreuaments amb
senyals de stop, de cedir el pas, de
passos de vianants i rotondes. Es-
tos són els punts on dins dels nu-
clis urbans es produïxen la majo-
ria d’accidents. És habitual veure
la confiança que alguns conduc-
tors tenen quan arriben als en-
creuaments. En conseqüència es
donen les situacions de rics immi-
nents d’accident amb fortes frena-
des, maniobres evasives… Tot per
no tindre la percepció de perill
que advertix la senyalització.

Sense ser una població on la
incidència del trànsit resulta ne-
gativa per accidents o per nom-
brosos i contínues infraccions, cal
recordar als conductors, conduc-
tores, pares i mares dels infants
que transiten en bicicletes que les
normes de trànsit estan per donar
seguretat a tots els usuaris. Els pa-
res, mares i familiars més pròxims
als joves, amb més experiència i
consciència dels riscos en la con-
ducció, sempre poden donar bons
consells.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 18,1 ºC 
Temperatura mínima: 8,1 ºC

Temperatura màxima: 32,2 ºC
Velocitat mitjana del vent: 4,7 km/h

Ràfega màxima: 45,1 km/h
Precipitació total: 26,8 mm


