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Vinalesa celebra la 
cinquena edició de la

Setmana Inquieta amb
interessants propostes

Es cobreixen totes les 
places oferides per al 
pròxim curs a l’Escola 

Infantil Municipal Ninos

Més de 240 corredors i
corredores participen en

el Trofeu d’Escoles 
de Ciclisme Guti  

EL PARTIT SOCIALISTA
GUANYA LES ELECCIONS MUNICIPALS

Ajuntament de Vinalesawww.vinalesa.es @Aj_Vinalesa @Aj_Vinalesa Ajuntament Vinalesa @AjuntamentVinalesa
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Majoria absoluta

PSOE - 5 40’95% - 781

PP - 4 32’41% - 618

COMPROMÍS - 2 20’19% - 385

aEl PP aconseguix un regidor més respecte a les eleccions del 2015
aCompromís incrementa el nombre de votants però es manté amb dos edils
aCiutadans no assolix vots suficients per a tindre representació  municipal
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Victòria del Partit Socialista a
les eleccions municipals
La candidatura del Partit Socia-
lista de Vinalesa, encapçalada per
Javier Puchol, ha guanyat les elec-
cions municipals del passat 26 de
maig amb el suport del 40’95%
dels votants. Els 781 vots obtin-
guts per la formació política
s’han traduït en l’obtenció de 5
escons, un més que els aconse-
guits als comicis del 2015. 

En segona posició ha quedat
el Partit Popular amb 618 vots, un
32’41% del total. La xifra es tra-
duïx en l’obtenció de 4 edils, el
que suposa un increment d’un re-
presentant respecte a les últimes
eleccions.

Compromís Municipal per Vi-
nalesa, per la seua part, manté els
dos escons dels quals ha disposat
durant la present legislatura, tot i
que ha augmentat el nombre de
vots rebuts fins a assolir els 385,
amb un percentatge del 20’19%
del total dels vots emesos.

Finalment, no ha obtingut cap
edil la candidatura de Ciudada-
nos, que es queda amb el suport
del 4’82% dels vots dipositats.

Veïns per Vinalesa, per la seua
banda, desapareix de l’escenari
polític municipal, donat que no ha
presentat candidatura per a les
eleccions municipals del passat
26 de maig. 

Pel que fa a l’abstenció, esta
ha augmentat en més de 9 punts i
ha passat del 17’93% en 2015 al
26’99% en 2019. Així, s’ha reduït
el nombre total de persones vo-
tants, que va ser de 2.129 en 2015
i de 1.940 en 2019. Per últim, du-
rant l’escrutini es varen compta-
bilitzar 31 vots en blanc (1’63%) i
es varen declarar nul·les un total
de 33 paperetes (1’7%).

Eleccions Europees
En la jornada del 26 de maig
també es varen celebrar les Elec-
cions al Parlament Europeu. A Vi-
nalesa, el partit més votat, amb
un 35’04% del sufragi i 672 vots,
va ser el PSOE, seguit del PP, que
va obtindre 424 vots (22’11%). Per
darrere va quedar la candidatura
de Compromís per Europa, que
va aconseguir el suport d’un

11’89% dels votants. El quart par-
tit més votat als comicis europeus,
amb 200 suports, va ser Ciudada-
nos, 4 més que Podem-EUPV, que
es va col·locar en cinquena posi-
ció. Altrament, 112 veïns i veïnes
(5’84%) varen recolzar a Vox, 26
(1’36%) ho varen fer a PACMA i
Ara Repúbliques-ERPV va assolir
18 vots (0’94%).

Eleccions Autonòmiques
Pel que fa a les eleccions autonò-
miques celebrades el passat 28
d’abril, 541 veïns i veïnes votaren
el PSOE, 508 donaren suport a
Compromís, 382 triaren el Partit
Popular, 314 es decantaren per
Ciudadanos, 150 persones deci-
diren votar la candidatura de VOX
i altres 146 votaren Unides Podem.
A les generals, celebrades durant
la mateixa jornada, també el Par-
tit Socialista va ser la formació
més votada, amb un total de 639
vots, seguit del PP amb 378, Po-
dem amb 312, Ciudadanos amb
310, Compromís amb 237 i Vox
amb 178. 

MUNICIPAL

Imatge extreta de l’Institut Nacional d’Estadística.
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SOSTENIBILITAT

L’Ajuntament de Vinalesa va ofe-
rir entre els dies 2 i 11 de maig un
seguit d’activitats al voltant de la
ciència i el medi ambient emmar-
cades en la cinquena edició de la
Setmana Inquieta. Es tracta d’una
iniciativa desenvolupada per la
regidoria de Sostenibilitat a tra-
vés de la qual es presenten inte-
ressantíssims tallers i ponències
de primer nivell.

D’entre les diferents propostes
va destacar la xarrada del dia 20
a càrrec de la Doctora Anna Lluch,
considerada la millor oncòloga de
l’estat. La convidada va parlar so-
bre la necessitat de conéixer la
biologia i les alteracions d’un tu-
mor cancerigen en l’aplicació del
tractament més adequat a cada
cas individual.

L'endemà Ferran Latorre, alpi-
nista que ha coronat els 14 vuit
mil, ens va relatar el seu viatge
vital i el somni d'un xiquet de 13
anys que volia pujar l'Everest. Es
projectaren imatges i videos de
molta qualitat i bellesa a l'Espai
Jove que parlaven d'amistat, es-
forç i estima per la natura.

El bar del Centre Cívic va aco-
llir  el 3 de maig una distesa con-
versa amb Enrique Lanuza, Doc-
tor en Biologia. Lanuza va parlar
sobre la base neuronal del plaer i
la seua connexió amb les drogues
i el sexe i va oferir una informació
que va resultar especialment in-
teressant per al jovent i les famí-
lies dels adolescents. Pau Corazo,
també Doctor en Biologia, va rea-
litzar el 6 de maig una xarrada a
l’alumnat de secundària del
col·legi Vedruna per a fomentar
les vocacions científiques dels es-
tudiants i les estudiantes.

Així mateix, durant tota la set-
mana es va poder visitar l’expo-
sició “XX Científiques”, ubicada
a l’Espai Cultural la Nau ‘Julio
Martínez Blat’. La mostra ressal-

tava l’important paper d’algunes
de les dones que, avançades al
seu temps, varen resultar clau en
el camp científic i tècnic. L’objec-
tiu va ser reivindicar les contri-
bucions aportades per estes do-
nes, moltes vegades invisi-
bilitzades  al llarg de la història.

Per últim, es va programar un
taller als Horts d’Oci de Vinalesa
per aprofitar les restes orgàni-

ques de casa i dels cultius i obtin-
dre compost, un adob natural per
a regenerar la terra i reduir la
quantitat de residus que van a
plantes de tractament llunyanes.

En l’organització de les activi-
tats col·laboraren l’Associació de
Tecnologia i Ciència de Bétera, la
Universitat de València, Ecologis-
tes en Acció i els clubs locals Xa-
fant Talons i Espeleo Tracalet.

Molts veïns i veïnes assistiren a la xarrada de la prestigiosa oncòloga Anna Lluch.

Sostenibilitat Vinalesa @SostenibilitatV

Vinalesa celebra la cinquena
edició de la Setmana Inquieta

Taller de producció de compost. Xarrada científica informal amb Enrique Lanuza.



La Banda Juvenil de la Societat
Renaixement Musical de Vina-
lesa va participar el passat 18
de maig en la segona edició
d’Horta Sonora amb la inter-
pretació de “L’esclat dels Söro-
ells”, de Pere Vicalet.

Horta Sonora és un certamen
musical desenvolupat pel
col·lectiu cultural Nitrato de
Chile amb la col·laboració de
la Mancomunitat del Carraixet.
A través d’ell, es proposa a
compositors i compositores
crear peces d’avantguarda ins-
pirades en el nostre espai natu-
ral i que puguen ser interpreta-

des per alguna de les agrupa-
cions musicals establides en els
municipis de la Mancomunitat:
Vinalesa, Bonrepòs i Mirambell,
Foios i Alfara del Patriarca.

El concert en què va partici-
par la banda local estava pre-
vist que se celebrara en l’Al-
queria del Pi, però la pluja va
obligar a traslladar-lo a l’Espai
Jove. A la jornada també hi va
acudir l’agrupació Musical
d’Alfara del Patriarca, que va
interpretar “Roig”, de Daniv Sa-
lleras, Daniel M.Molita i Ramir
Martínez. Abans de concert es
va realitzar una desfilada.
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CULTURA

L’escola municipal infantil Ninos
de Vinalesa ha cobert totes les
places disponibles per al pròxim
curs, un èxit que deixa constància
del seu posicionament com a cen-
tre de referència tant en la locali-
tat com a escala comarcal. Un to-
tal de 74 famílies n’han confiat la
formació dels seus fills i filles
d’entre 0 i 3 anys.

L’equip de professionals rea-
litza el treball sota principis com
la igualtat i la responsabilitat so-
cial, valors indispensables en l’e-
ducació. L’escola mostra el seu
compromís per oferir una forma-
ció de qualitat que promoga la in-
clusió a través de projectes d’a-
vantguarda. A través d’ells s’afa-
vorix el desenvolupament de les
competències personals de cada
xiquet i xiqueta i es fomenta un
pensament obert i creatiu. Un tret
característic és la concepció dels
espais exteriors, que es converti-
xen en una prolongació de les au-
les i no simplement en llocs joc.

Ninos forma part de la xarxa
pública i oferix serveis gratuïts
en el nivell de 2-3 anys. Així ma-
teix, assegura la continuïtat i gra-
tuïtat dels infants matriculats en
les aules de 0-1 i 1-2 anys.

La SRM participa per segona
vegada en Horta Sonora

L’alumnat del CEIP José Blat Gi-
meno i del col·legi Santa Jo-
quina de Vedruna participaren
el 17 d’abril en el Certamen Es-
colar de Lectura en Veu Alta,
que es va celebrar a l’Espai Cul-
tural la Nau ‘Julio Martínez Blat’.

El projecte està organitzat per
la Fundació pel Llibre i la Lectura
(FULL) i el seu objectiu és difon-

dre la literatura valenciana al ma-
teix temps que es fomenta l’orali-
tat i la lectura en públic.

A l’esdeveniment, que va es-
tar conduït per l’escriptora i ar-
tista Anna Moner, hi participaren
els representants triats de cada
centre i els guanyadors formaren
part de la final celebrada el 25 de
maig a València.

Els escolars participen en el
Certamen de Lectura en Veu Alta

L’escola Ninos
ompli totes les
places oferides

Joves participants en el Certamen de Lectura.
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DESENVOLUPAMENT

Torna l’Escola d’Estiu
dels Majors de Vinalesa
L’Escola d’Estiu dels Majors
torna a Vinalesa entre els dies
3 i 19 de juny. Es tracta d’una
iniciativa ja consolidada al mu-
nicipi desenvolupada per la re-
gidoria de Serveis Socials i la
Mancomunitat del Carraixet.
Enguany celebra la seua 16
edició i s’oferixen durant els
primers dies de l’estació esti-
val activitats per a les persones
d’edat avançada.

Les accions es realitzen di-
lluns i dimecres entre les 10 i
les 12 hores i tenen lloc tant a
la Llar dels Jubilats com al Saló
de Plens i al Centre Cultural La
Nau ‘Julio Martínez Blat’. En-
guany s’han organitzat tallers
de taichí, dansa tahitiana i de
decoració de ventalls. També
s’oferiran dos sessions sobre
l’ús dels telèfons mòbils i els
seus potencials.

Amb l’organització de l’Es-
cola d’Estiu dels Majors, l’A-

juntament complementa les
activitats dels Tallers Cogni-
tius, que es desenvolupen al
llarg de tot l’any. Així, es pro-
posen dinàmiques diferents
que trenquen amb la monoto-
nia i que ajuden a les persones
d’edat avançada de Vinalesa a
aconseguir un envelliment ac-
tiu a través d’accions formati-
ves i d’oci saludable dissenya-
des tenint en compte l’edat de
les persones participants. La
iniciativa també impulsa les re-
lacions amb altres veïns i veï-
nes, aspecte clau per a lluitar
contra l’aïllament que patixen
molts majors.

La participació en les activi-
tats de l’Escola d’Estiu de Ma-
jors és gratuïta i estan finança-
des pel consistori i la Diputació
de València. Cal, això sí, ins-
criure’s prèviament, tràmit que
s’ha de realitzar abans que fi-
nalitze el mes de maig.

La Mancomunitat del Carraixet ha
posat en marxa el programa
MOU-TE, adreçat a les persones
majors dels municipis que formen
part de l’entitat, constituïda per
Vinalesa, Foios, Bonrepòs i Mi-
rambell i Alfara del Patriarca.

El programa planteja activitats
dirigides a impulsar un envelli-
ment actiu, saludable i responsa-
ble així com a promoure la parti-
cipació de les persones d’edat
avançada en les activitats propo-
sades per la Mancomunitat.

Entre les accions ja realitzades,
el passat 8 de maig es va organit-
zar una visita al municipi d’Anna
durant la qual les persones parti-
cipants descobriren el Palau dels
Comtes de Cervelló, els llacs de
la Localitat així com les seues 3

cascades. Hi assistiren un total de
85 persones de tots els municipis
de la Mancomunitat.

Les accions es financen a tra-
vés de la subvenció als progra-
mes de Serveis Socials que la Di-
putació de València atorga a
l’entitat supramunicipal.

Envelliment saludable amb MOU-TE

Visita al Palau dels Comtes de Cervelló.

L’Ajuntament de Vinalesa ha
publicat la llista d’admesos
en les dos borses d’ocupació
recentment obertes per a tre-
ballar en l’Escola d’Estiu: la
de monitors i monitores es-
portius i la de monitors i mo-
nitores de temps lliures.

La llista de persones can-
didates està ordenada se-
guint l’ordre de punts acon-
seguits pels sol·licitants. Per
a la baremació s’ha tingut en
compte la formació a través
dels cursos realitzats i les ti-
tulacions assolides, els conei-
xements del valencià i l’ex-
periència professional. Així
mateix, es va establir com a
requisit el lliurament d’una
unitat didàctica i una progra-
mació d’activitats a les per-
sones aspirants a la posició
de monitoratge esportiu i de
temps lliure respectivament,
documents que es varen pon-
derar i la defensa dels quals
també es puntuava.

En el cas de monitors i mo-
nitores de temps lliure es va-
ren sol·licitar candidatures de
tres perfils distints relacionats
amb diferents àmbits: activi-
tats aquàtiques amb suport
musical, natació i activitat fí-
sica en general. L’acceptació
de les sol·licituds estava sub-
ordinada a la possessió d’al-
guna de les titulacions reque-
rides en cada modalitat.

Així mateix, recentment es
va tancar el termini per a
sol·licitar la inclusió en la
borsa de neteja d’espais pú-
blics i dependències munici-
pals. En completar la bare-
mació, la llista de persones
admeses i excloses es publi-
carà al tauler d’anuncis de l’a-
juntament i al web municipal.

S’obrin noves
borses públiques
d’ocupació
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DESENVOLUPAMENT

Com ja saps, no es permet ven-
dre tabac a menors, ni fumar en
alguns espais, ni promocionar
productes relacionats. La finali-
tat és protegir a qui no fuma, als
joves i, fonamentalment, a me-
nors. Si fumes, encara que siga
poc, les substàncies tòxiques del
tabac poden afectar ràpidament
el teu cos. Açò significa que les
conseqüències no només són a
llarg termini, sinó que el teu or-
ganisme patix cada pipada. Al-
guns dels efectes perjudicials
immediats són els següents:
a Obstrucció de vies respiratò-
ries i funció pulmonar reduïda.
a Freqüència cardíaca en repòs
més ràpida.
aPell amb pitjor aspecte, ja que
fumar constreny els vasos san-
guinis i impedix a l’oxigen i els
nutrients arribar a la pell.
aMal alé de manera persistent.
a Olor a tabac en la roba, ca-
bells i mans.
a Rendiment esportiu reduït.
a Les lesions esportives comu-

nes (danys als tendons i lliga-
ments) es curen més lentament,
ja que fumar afecta la capacitat
del cos de produir col·lagen.
a Més constipats, bronquitis,
pneumònia i complicacions si
patixes d’asma.

Tu decidixes si vols comen-
çar, continuar, o deixar-lo. Inde-
pendentment de l’opció que
tries, si eres menor d’edat i vols
ajuda o assessorament relacio-
nat amb el tabac posa’t en con-
tacte amb nosaltres. Som un ser-
vei especialitzat, municipal i
gratuït. Telefona al 961499798, al
961493342, o envia un correu
electrònic a upcca@ahnar.org.

DIA MUNDIAL SENSE TABAC

L’Ajuntament ha renovat el con-
veni amb l’Associació Cone-
xión Felina, encarregada del
control de les colònies de gats
de carrer del municipi, per un
període de dos anys més.

En l’entitat, un grup de perso-
nes voluntàries alimenten als ani-
mals i capturen als exemplars fe-
mella, als quals porten a una
clínica on se’ls realitza una este-
rilització. L’associació actua, així,
com a intermediària. Si el felí té
possibilitats de ser adoptat, se li
dóna difusió al cas. En cas con-
trari, se’l retorna al carrer. Així

mateix, a les gates que ja han re-
but el tractament se’ls realitza una
marca per a indicar-ho. 

L’objectiu és controlar la po-
blació de gats de carrer, ja que un
excés no resulta desitjable. Així i
tot, un número adequat d’estos
mamífers és molt beneficiós per
al municipi, ja que, entre altres
coses, ajuden a controlar plagues
com, per exemple, de rates.

En el conveni s’ha establit la
quantia de 700 euros i es podran
realitzar totes les intervencions
que se sol·liciten mentre els fons
no s’hagen esgotat.

Es renova el conveni amb
l’entitat d’esterilització de gats

La Mancomunitat del Carraixet ha
promogut l’apertura d’una Ofi-
cina Municipal d’Informació al
Consumidor a Vinalesa. El servei,
que es presta des del dia 22 de
maig a La Fàbrica, oferix assesso-
rament i informació en matèria de
protecció, defensa i promoció
dels drets bàsics que tenim com a
consumidors i consumidores.
L’horari d’apertura és els dime-
cres alterns cada 15 dies de 9 a 14
hores, ja que la prestació es com-
partix amb Alfara del Patriarca i
Bonrepòs i Mirambell.

Oficina d’Atenció
al Consumidor

El canvi del metge al Centre de
Salut de Vinalesa ha vingut acom-
panyat d’una ampliació en l’ho-
rari d’atenció al pacient. Així, les
visites passen a realitzar-se de di-
lluns a divendres de 8 a 11.30 ho-
res, ja que este servei es compar-
tix amb la localitat veïna d’Albalat
dels Sorells, una millora de 3 ho-
res setmanals.

Horari d’atenció al
Centre de Salut

El consistori ha signat un nou con-
veni de dos anys amb Gesmed,
empresa encarregada de la gestió
del Centre de Dia Pere Bas. 

L’establiment està obert a per-
sones majors dependents i oferix
un programa d’atenció diürna es-
pecialitzat per a aquelles que ne-
cessiten ajuda en la realització
d’activitats bàsiques. L’objectiu és
millorar la qualitat de vida de les
persones usuàries i oferir un su-
port a les famílies per a possibili-
tar la vida sociolaboral.

Gesmed continua
amb la gestió del
Centre de Dia
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ESPORTSEsports Vinalesa

Els alumnes del Club de Karate
Kyusho de Vinalesa continuen
aconseguint excel·lents resul-
tats. Al Campionat Promoció de
Katas 2019 celebrat a Xest els
alumnes Lucia González i Mi-
quel Vijuescas varen aconse-
guir l’or; Luna Soler i Adam Ale-
mán es varen fer amb l’argent;
i Javier Buitrago, Paula Palacios
i Carol Mascaraque varen guan-
yar la medalla de bronze. Així
mateix, José María Illán, mestre
de karate, va pujar al més alt
del pòdium al Campionat de
Veterans Kumite.

Destaca també la plata de
Laura Illán guanyada al cam-
pionat d’Espanya de kickbo-
xing a Guadalajara.

Triomf del Club de Karate Kyusho

La Mancomunitat del Carrai-
xet va organitzar el 10 de
maig la XIX Trobada de Gim-
nàstica per a Majors. Perso-
nes d’edat avançada de Vina-
lesa acudiren al Jardins
Municipals d’Alfara del Pa-
triarca amb altres d’este mu-
nicipi, Bonrepòs i Mirambell i
Foios on exhibiren les coreo-
grafies que havien preparat. 

Posteriorment va tindre
lloc una masterclass conjunta
i la jornada va finalitzar amb
un berenar de germanor per
a totes les persones partici-
pants en l’esdeveniment.

Trobada de
Gimnàstica

240 xiquetes i xiquets procedents
de diferents parts de la Comunitat
Valenciana visitaren el 4 de maig
el nostre municipi per a participar
en el Trofeu d’Escoles de Ci-
clisme Guti.

Esta ha sigut la vuitena edició
del campionat, el qual, després
d’haver-se consolidat, s’ha con-
vertit en una de les proves més
importants del panorama ciclista
de base del territori valencià. La

carrera,  organitzada per l’escola
de ciclisme local Guti Vinalesa-
Rubio, va començar a les 4 de la
vesprada i va eixir des del polí-
gon industrial, punt on també va
concloure la cursa. 

Actualment, entrenen a l’escola
de ciclisme de Vinalesa quasi mig
centenar de xics i xiques d’entre
6 i 16 anys, que participen al llarg
de la temporada en diferents car-
reres i campionats.

Se celebra el Trofeu de
Ciclisme Guti de Vinalesa

La carrera va començar al Polígon Industrial. Lliurament dels trofeus.

Guardonades al campionat de Xest.

Laura Illan, plata de kickboxing a Guadalajara.

La segona eixida de la inicia-
tiva “Caminem amb la
Manco”, organitzada per la
Mancomunitat del Carraixet i
el club Xafant Talons de Vina-
lesa, es va celebrar el 12 de
maig. Sota el nom “Ruta Ma-
chadiana”, les persones par-
ticipants seguiren les petja-
des del poeta Antonio
Machado en una passejada
que va començar al nostre
municipi. L’objectiu de “Ca-
minem amb la Manco” és pro-
moure hàbits de vida saluda-
bles al mateix temps que es
promociona el descobriment
d’espais del nostre entorn.

Conéixer a
Machado amb la
Mancomunitat
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METEOROLÒGIQUES

D’ABRIL

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“La música del vent” 
de Jordi Sierra i Fabra

“Las hijas del César” 
de Pablo Núñez

Un periodista troba, en una ca-
tifa portada de l'Índia, un mis-
satge del xiquet que l'ha teixit.
És una petició de socors i el
periodista no se'n pot desen-
tendre. Tot i que hi ha milions
de xiquets explotats al món,
el missatge té un nom, Iqbal, i
una procedència: Madurai. Un
viatge fins a la tenda on es va
comprar la catifa mostrarà al
periodista la realitat dels nens
esclaus venuts pels propis pa-
res. Però, què pot fer un occi-
dental en un entorn descone-
gut i en un món que permet
l'esclavitud infantil?

En el extremo del mundo,
donde dos civilizaciones se
dan la mano, el peligro y la pa-
sión acechan a las hijas del
hombre más poderoso de
Roma. Las hijas del dios de un
Imperio se convierten en he-
roínas de leyenda, mujeres en
un mundo de hombres que na-
vegan entre dos civilizaciones
mágicas. Heroínas que se en-
frentan con pasión al misterio y
la traición, a la guerra ancestral
por la sucesión al trono celta, y
al mismísimo César. Una aven-
tura trepidante que las atrapa
en el centro del huracán.

Pareix que la violència de gènere
té un apartat específic als mitjans
de comunicació per la contínua in-
formació que malauradament ens
arriba de nous casos. Cadascú és
un drama personal, familiar i so-
cial. Podríem pensar que les ge-
neracions més joves no tenen este
problema, però no és així. La gent
jove també patix esta xacra i, de
vegades, no ho sap en claredat.

Enviem un missatge als més jo-
ves, dones i homes, i als seus pa-
res: no hem de deixar d’estar
alerta davant els comportaments
que poden ser l’inici d’una relació
marcada pel masclisme, el sotme-
timent, l’obediència forçada…
Quan estes conductes es manifes-
ten i està clar què està passant, no
hem de tindre por a reaccionar.
Hem de tindre decisió i fer front al
maltractador per a no ser una víc-
tima més de la violència de gè-
nere. S’entén que denunciar es fa
molt difícil, però demanar infor-
mació és un primer pas que ajuda
a recuperar la normalitat.

Telèfon contra el maltracta-
ment: 016. Este telèfon no deixa
rastre en la factura telefònica, però
recordeu que cal esborrar-lo del
registre del telèfon.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 14,9 ºC 
Temperatura mínima: 7,8 ºC

Temperatura màxima: 29,7 ºC
Velocitat mitjana del vent: 6,8 km/h

Ràfega màxima: 64,4 km/h
Precipitació total: 65,6 mm


