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Vinalesa participa en la
quarta edició del

Certamen Escolar de
Lectura en Veu Alta

Veïnes i veïns reivindiquen
la Igualtat amb les 

activitats per a celebrar 
la Setmana de la Dona

Bons resultats per a
l’Escola de Pilota en

els Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana

OBRES AL

PER A EVITAR LES
INUNDACIONS A LA CV-304
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S’inicien les obres a la CV-304 al
seu pas pel barranc del Carraixet
Cada vegada és més freqüent el
tallament de la carretera CV-304
entre Vinalesa i Alfara del Patriarca
en episodis de pluja intensa. L’ai-
gua que discorre pel barranc del
Carraixet, seguint el seu curs na-
tural, provoca inundacions en el
vial i impossibilita durant dies la
principal connexió entre els dos
pobles veïns. 

Després d’anys de reivindica-
cions per part dels municipis afec-
tats, la Diputació de València s’ha
fet càrrec de la situació, com a ti-

tular de la carretera, i està desen-
volupant les obres en este tram
per a evitar futurs talls a la CV-300
quan baixe aigua pel Carraixet.
L’actuació contempla la disposició
d’un sistema de drenatge trans-
versal que facilite l’evacuació de
l’aigua per baix del paviment. Així,
s’està procedint a la demolició de
la calçada actual i, posteriorment,
s’instal·laran grans canonades de
formigó armat que puguen con-
duir el cabal d’una banda a l’altra
de la carretera sense envair l’espai

per on circulen els vehicles. Final-
ment, s’eliminarà el gual inunda-
ble amb la construcció d’un pavi-
ment nou per damunt del nivell
del barranc.

El projecte també contempla
l’execució d’una vorera de 2’2 me-
tres d’amplària que es pintarà de
roig i que servirà per a albergar la
futura connexió ciclopeatonal en-
tre el nostre poble i Alfara. Així
mateix es deixarà prevista la ca-
nalització necessària per a la ins-
tal·lació del futur enllumenament
de l’itinerari i s’inclourà una ba-
rana en la vora exterior. Com que
tots els terrenys afectats són de ti-
tularitat pública, no ha sigut ne-
cessari realitzar cap expropiació
per a l’execució de les obres.

Durant el temps en què la ca-
rretera romanga tallada, conduc-
tors i conductores poden optar per
dos itineraris per a arribar a Al-
fara. El primer d’ells passa per Ca-
ses de Bàrcena, Bonrepòs i Miram-
bell i Carpesa per a eixir al camí
de Montcada. El segon discorre
per la venda del Sombrerer, tra-
vessa l’horta en direcció nord i fi-
nalment arriba al poble veí a l’al-
tura del Seminari.

INFRAESTRUCTURES

Ruta alternativa cap a Alfara per Bonrepòs i Carpesa. Ruta alternativa cap a Alfara per la Venda del Sombrerer.
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SOSTENIBILITAT

Arriba l’estand informatiu sobre el
quint contenidor al mercat 
Un estand de la campanya ‘Fem
Profit’ es va instal·lar en les pro-
ximitats del mercat de Vinalesa
per a informar el veïnat sobre la
iniciativa desenvolupada per la
Mancomunitat del Carraixet.
L’acció pretén conscienciar a la
ciutadania sobre la importància
d’utilitzar el quint contenidor, de
color marró i destinat als residus
orgànics, amb els quals, després
d’un procés de tractament, es pot
generar compost que alimentarà
novament la terra.

Des de l’estand també es va
donar informació sobre quins re-
sidus ens hem de desfer en ca-
dascun dels altres tres conteni-
dors de reciclatge (blau, verd i
groc) que podem trobar en els
carrers del poble. Al recipient
marró es poden dipositar restes
de fruita, verdura, carn i peix; os-
sos i espines; closques d’ou,
fruits secs, petxines i marisc; pò-
sits de café i restes d’infusions;
paper de cuina brut de menjar;
restes de plantes; i taps de suro. 

Amb l’inici de la primavera dei-
xem enrere els dies freds. Les
nits comencen a arribar més tard
i disfrutar del nostre espai natu-
ral esdevé encara més plaent. Un
grup de veïns i veïnes  aprofita la
vesprada per a visitar els horts
d’oci, planificar els cultius d’estiu
i coordinar el reg. Tomaques, pi-
mentons o albergines donaran
color a un conjunt de parcel·les
al camí de Foios que l’Ajunta-
ment cedix des de 2014 a aque-
lles persones empadronades en
el municipi que formen part de
l’Associació d’Horts d’Oci de Vi-
nalesa perquè cultiven els seus
propis vegetals.

Ho fan per afició i amb tècni-
ques ecològiques. “Volem intro-
duir als nostres fills en l’agricul-
tura ecològica i els horts d’oci
ens donen esta oportunitat, a
més de poder disfrutar de pro-
ductes frescos en el seu punt òp-

tim de maduració”, explica Da-
vid, l’últim dels veïns en incor-
porar-se al grup de ciutadans i
ciutadanes que llauren estos te-
rrenys. “Dóna gust veure com
ixen els productes”, comenta
Pepe, qui es va unir a l’associació
quan es va fundar. “Jo treballe tot
el dia dins d’una fàbrica i estos
camps signifiquen per a mi la lli-
bertat”, afirma.

Maria José, qui en traslladar-
se al nostre poble des de la ciu-
tat de València volia aprofitar les
oportunitats que oferix la proxi-
mitat a l’horta, compartix les opi-
nions. “El procés des del conreu
fins a la recollida és la cosa més

meravellosa del món i, a més,
saps que són productes naturals
i no tractats químicament”, ex-
pressa. A Marga, precisament,
els seus companys i companyes
la consideren “l’experta en cul-
tiu”. “M’agrada la muntanya, el
camp, la natura, i ara que ve el
bon oratge ací s’està molt bé”,
diu la veïna.

Aquestes persones no es co-
neixien abans, però ara compar-
teixen el seu temps gràcies als
horts d’oci i als valors i interes-
sos comuns. Si vols saber com
obtindre una parcel·la i formar
part d’este grup, pots informar-te
a l’Ajuntament de Vinalesa.

Disfrutar
del bon
oratge als
horts d’oci

Estand de “Fem Profit” al mercat de Vinalesa.

Algunes de les persones usuàries dels horts d’oci de Vinalesa junt als seus cultius.

Sostenibilitat Vinalesa @MediambientVina



L’alumnat del CEIP José Blat Gi-
meno i del col·legi Santa Joa-
quina de Vedruna participarà
en la quarta edició del certa-
men de lectura en veu alta ‘De
Viva Veu’. La iniciativa, organit-
zada per la Fundació pel Llibre
i la Lectura (FULL), pretén di-
fondre la literatura valenciana
al mateix temps que es fomenta
la seua lectura en públic, una
pràctica que ha sigut indispen-
sable per a transmetre històries
de generació a generació però
que, malauradament, cada ve-
gada resulta menys habitual.

L’esdeveniment al nostre
municipi tindrà lloc el 17 d’a-
bril a les 18 hores a l’Espai Cul-
tural La Nau “Julio Martínez
Blat” i estarà conduït per l’es-
criptora i artista Anna Moner.
De moment ja s’han triat els re-
presentants de cada centre
educatiu que intervindran en
este certamen.

Les persones guanyadores
de Vinalesa assistiran a la final
que tindrà lloc a València a fi-
nals del mes de maig, on també
hi estaran presents els finalistes
dels altres municipis de la Co-

munitat que formen part del
projecte, entre els quals es tro-
ben les localitats veïnes Rafel-
buyol, Foios i Museros. En este
acte també hi intervindran al-
guns escriptors i escriptores de
la nostra literatura i un jurat es-
pecialitzat s’encarregarà de
triar a les persones guanyado-
res de cadascuna de les cate-
gories constituïdes segons les
edats dels joves.
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EDUCACIÓ I CULTURA

L’Escola Infantil Municipal Ninos
va iniciar el periode de matrícula
el passat 28 de març amb una jor-
nada de portes obertes i una ses-
sió informativa a l’Espai Cultural
la Nau “Julio Martínez Blat”. La
preinscripció, el primer dels pas-
sos, ja es pot realitzar a través del
web escolesinfantilsninos.com.

El centre del nostre municipi,
que complix 10 anys, s’ha conver-
tit en tot un referent i és pioner en
el desenvolupament de tècniques
educatives innovadores.

Els joves del poble participen
en el certamen ‘De Viva Veu’

El Saló de Plens de l’ajuntament
va acollir el 22 de març la pre-
sentació dels llibres “Trucant a
les portes del cel” i “La música
del viento” de Jordi Serra i Fabra,
qui recentment va donar una
col·lecció de les seues obres a la
nostra biblioteca. La família Pardo
Gallent va ser l’encarregada de
dur a terme l’esdeveniment.

Es presenten dos llibres de
l’escriptor Jordi Serra i Fabra

S’obri el periode de
matrícula a Ninos

L’Espai Cultural la Nau “Julio Mar-
tínez Blat” disposarà d’un escenari,
que es construirà amb la subven-
ció del Pla Provincial d’Obres i
Serveis 2017. A data de tancament
d’aquesta edició de l’Es Fa Saber,
s’estava ultimant l’adjudicació del
projecte amb un preu d’eixida de
la licitació de 27.665’88 euros.

Es liciten les obres
del futur escenari
de l’E.C. La Nau

La Setmana del Llibre de Vinalesa
s’iniciarà el dia 1 d’abril amb acti-
vitats adreçades a joves de Secun-
dària i cinqué i sisé de Primària
que tindran com a centre a l’es-
criptor valencià Vicent Andrés Es-
tellés i que estaran desenvolupa-
des per la seua néta. Així mateix,
l’alumnat d’infantil i de primer a
quart de Primària disfrutarà de
l’acció “Anem de festa” desenvo-
lupada per l’editorial Bromera.

La Setmana del
Llibre al voltant
d’Estellés
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IGUALTAT

Vinalesa celebra la Setmana de la Dona
La lluita per la igualtat de gènere
va unir veïnes i veïns de Vinalesa
entre els dies 2 i 10 de març du-
rant la Setmana de la Dona, ini-
ciativa presentada amb motiu de
la celebració del 8 de març.

Entre les activitats va destacar
la presentació del llibre “Les do-
nes invisibles”, de Mercé Viana.
L’autora, acompanyada per la Re-
gina i la Cort d’Honor, va visitar la
nostra biblioteca per a parlar so-
bre la seua obra, en la qual de-
nuncia les nombroses injustícies a
què s’enfronten hui en dia les do-
nes de l’Índia.

El 2 de març es va encetar la
setmana amb un passeig pels Ca-
mins del Carraixet  i a la vesprada
va tindre lloc un Correfoc a cà-
rrec de la Falla dels Xiquets. El
dia 3 es va celebrar l’activitat
“Pa’elles & Pa’ells”, amb la qual
homes i dones cuinaren el plat
més nostre. L’Associació Cultural
de Dones va organitzar tallers en-
tre els dies 5 i 7 i l’Associació d’A-
mes de Casa Tyrius va convidar a
una xocolatada el dia 10, jornada
durant la qual es va desenvolupar
la lectura dramatitzada de l’obra
teatral “Les xiques de Figuero-
les”, de Dario Fo.

Excursió pels Camins del Carraixet.

Presentació de “Les dones invisibles”.

Espectacle de Correfoc.Concerts amb motiu de la Setmana de la Dona.

FESTES

Falles a Vinalesa. Les comissions Marqués de Sotelo i Els Xiquets varen convidar un any més a veïns i
veïnes de Vinalesa a disfrutar de les festes en honor a Sant Josep. El seu treball i dedicació es va traduir
de nou en un magnífic ambient i una excel·lent resposta per part de la ciutadania, que es va unir als fes-
tejos amb l’esperit de germanor que caracteritza al poble valencià durant la celebració de les Falles.
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Divendres 29 de març. Ani-
mació lectora a la Biblioteca
Municipal a partir de les
17.30 hores. A càrrec de Vi-
cent Cortés, amb l’espectacle
infantil “Les mans de la meua
iaia, merenga i caramel. Les
mans de la meua iaia, unes
mans de conte…”.

Diumenge 31 de març. Ruta
pel Parc Fluvial del Túria, or-
ganitzada per la Mancomuni-
tat del Carraixet i l’associació
Xafant Talons de Vinalesa. Ei-
xida a les 8.15 des del carrer
dels Jocs en autobús.

Dissabte 13 d’abril.Concert
de la Coral Pi de l’Anell i de
la Societat Renaixement Mu-
sical de Vinalesa. A les 19 ho-
res a l’Espai Cultural La Nau
‘Julio Martínez Blat’.

Dimecres 17 d’abril. Certa-
men de Lectura Escolar en
Veu Alta. A les 18 hores a l’Es-
pai Cultural La Nau ‘Julio Mar-
tínez Blat’, amb la participació
del CEIP José Blat Gimeno i el
col·legi Vedruna.

AGENDA
D’ACTIVITATS

SALUT

Un dia, el teu fill o filla arriba
ebri a casa o sota els efectes
d’altra droga. El primer que cal
fer i el més important és no su-
posar, sinó confirmar que ha
existit un consum. En el cas de
l’alcohol, és senzill perquè l’o-
lor ho delata, però no ocorre
tan clarament amb la resta de
drogues, especialment si és la
primera vegada que passa.

T’oferim algunes pautes
d’actuació que esperem que si-
guen d’utilitat:
a Per a parlar amb ell o ella,
espera que els efectes del con-
sum desapareguen. Possible-
ment hauràs d’esperar fins a
l’endemà. D’esta manera, do-
naràs més temps a fer que la
intensitat del teu enuig es re-
duïsca.
a Conversa, seriosament però
tranquil·lament, amb el teu fill o
filla sobre el que ha ocorregut:
quins beneficis obté del con-
sum, quina quantitat, en què cir-
cumstàncies. Tenia pensat con-
sumir o ha sorgit després que
un amic o amiga li oferira? S’ha
trobat malament després de
consumir en algun moment?
Què ha pensat respecte a tor-
nar a fer-ho? Mantingues una
escolta activa. La informació
que et done el teu fill o filla et
permetrà valorar millor la si-
tuació i prestar-li l’ajuda ade-
quada.
a Expressa la teua desaprova-
ció, no normalitzes el consum,
però mostra comprensió pro-
curant no jutjar-lo ni conside-
res les seues raons i explica-
cions carents de valor. Tin clar
que els consums esporàdics no
pressuposen que el teu fill o fi-
lla vaja a desenvolupar una ad-
dicció.

a Proposa-li conversar sobre
allò que coneix de la droga que
ha consumit, els efectes que té,
les conseqüències negatives
per a la salut. Si el veus disposat
o disposada a escolar, dóna-li
informació veraç sobre els fal-
sos mites, però sense dramatit-
zar ni demonitzar a les perso-
nes que consumixen drogues,
sobretot si són amics o amigues
seues.
a No adoptes actituds “poli-
cials ni persecutòries”. No els
prohibisques eixir amb els seus
amics o amigues de manera
dràstica. Revisa els horaris de
tornar a casa i ocupa’t perquè
els complisca. Pel que fa als di-
ners dels quals disposa, no li
dónes més del que necessite,
ni premies econòmicament el
compliment de les seues obli-
gacions.
a Si la situació et sobrepassa,
demana ajuda professional. L’A-
juntament de Vinalesa disposa
d’un recurs especialitzat: la Uni-
tat de Prevenció Comunitària
en Conductes Addictives
(UPCCA), amb atenció al públic
demanant cita prèvia, els di-
lluns d’11.30 a 14.30 hores en la
primera planta de l’Ajuntament.
El telèfon és 961499798 i també
podeu contactar mitjançant l’a-
dreça de correu electrònic
upcca@ahnar.org.

ELS NOSTRES FILLS I 
FILLES I LES DROGUES II:
SOTA ELS SEUS EFECTES

Organitzacions no governamen-
tals o entitats i associacions sense
ànim de lucre poden presentar
les seues propostes de projectes
de cooperació perquè la Comis-
sió de Benestar valore si es des-
envoluparan a través de la par-
tida del 0’7 per cent reservada al
pressupost municipal. Els sugge-
riments, que poden tindre un ca-
ràcter tant internacional com co-
munitari, s’han d’enviar fins al 30
de juny a través de la seu electrò-
nica del web municipal (www.vi-
nalesa.es).

Cooperació amb el
0’7% del pressupost
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ESPORTSEsports Vinalesa

Fins que acaben les obres d’ins-
tal·lació de gespa artificial al
camp de futbol del poliesportiu
municipal, l’alumnat de l’Escola
Municipal de Futbol, així com els
jugadors del Club de Futbol Base
de Vinalesa, entrenen i disputen
els partits de lliga a casa al camp
de Bonrepòs i Mirambell.

La directiva del Club agraïx al
municipi veí la bona acollida dels
nostres esportistes, que en poc de
temps podran gaudir d’un equi-
pament de qualitat al nostre po-
ble, acord a les exigències actuals
per a la pràctica del futbol. 

L’Escola de Futbol entrena al camp de Bonrepòs

L’Escola de Pilota de Vinalesa ha
demostrat un any més que l’es-
port autòcton al nostre municipi té
una molt bona projecció, amb un
treball que es consolida des de
l’esport base, després d’haver
obtingut uns resultats envejables
als Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana (JECV) en la modalitat
de galotxa. 

D’una banda, l’equip benjamí
(Marc Catalunya, Pau Alcayde i
Raimon Pascual) ha quedat quart
classificat en l’àmbit provincial.
Per la seua part, la formació aleví
(Guillermo Rodrigo, Jose Mar-
qués, Hugo Cubel, Marc Alcayde
i Alonso Blasco) i el grup Infantil
(Alex Martí, Xavi Boira, Vidal
Blasco, Xavi Bonet i Ulises Blasco)
han aconseguit tocar podi, que-
dant ambdós equips, en les seues
respectives categories, subcam-
pions provincials i tercers a nivell
autonòmic.

Ha destacat també, en la mo-
dalitat de frontó individual, el nos-
tre veí Xavi Boira, que ha aconse-
guit el tercer lloc a la classificació
dels JECV després de disputar el
passat 24 de març les finals auto-
nòmiques a Onda.

Tanmateix, el jugador del Club
Pilotari de Vinalesa, Julio Martí-
nez Gallent, ha quedat subcam-
pió individual de frontó en la ca-
tegoria Primera Entre Setmana. Va
disputar la final el passat 22 de
novembre en el frontó d’Almus-
safes contra Paco de Meliana, que
va guanyar el nostre veí per la di-
ferència mínima (41-40).

Bons resultats als JECV
per a l’Escola de Pilota

Julio Martínez Gallent, subcampió de frontó.

Equip benjamí, quart classificat als JECV de galotxa. Alevins amb el trofeu de subcampions.

L’alcaldesa amb l’equip infantil. Xavi Boira amb l’entrenador, amics i familiars.



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

Vinalesa disposa
d’un desfibril·lador

mòbil. En cas
d'emergència

telefone a la Policia
Local o al 112

TELÈFONS D’INTERÉS

CONTRAPORTADA
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DADES
METEOROLÒGIQUES

DE FEBRER

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Les dones invisibles” 

de Mercé Viana
“El fabuloso mundo de...” 
de Jordi Sierra i Fabra

Mercé Viana es fica en la pell
de les dones invisibles a l’Ín-
dia, hui en dia, obligades a no
ser res, sinó ombra dels al-
tres. A la protagonista li diuen
Indira i la història és un ho-
menatge a totes les Indires
del món, “que són invisibles
en la societat”. I encara que la
Índia estiga lluny, l’autora par-
lava d’un denominador “a les
societats aparentment més
avançades, pot ser tecnològi-
cament, on el sentit de la igu-
altat es veu d'una manera dis-
fressada i açò és una lluita
continua, no una fantasia”.

A Virgilio no le gusta nada
leer, y todavía menos en pú-
blico. Pero un día, no tiene
más remedio que hacerlo, ya
que un conocido autor acude
a su colegio  a dar una charla
y el chico tiene que leerse
uno de sus libros. Para su sor-
presa, el libro le engancha y
está deseoso de hablar con el
escritor. Cuando Virgilio le
pide consejo sobre otros li-
bros para leer, el escritor le
envía a una biblioteca en
busca de El Libro, que se ti-
tula “El fabuloso mundo de
las letras”.

Els dies en què escrivim este ar-
ticle són de molt de treball per
les festes de les Falles però, al
mateix temps seguim treballant
per esclarir els robatoris que al-
guns veïns i veïnes patiren fa
poc, entre ells un Casal faller.

Quasi sempre tenim una sen-
sació de seguretat afavorida per
les poques incidències d'este ti-
pus que ocorren a Vinalesa, i
quan ocorren baixem a la realitat
de poder ser possibles víctimes
de delictes com el robatori.

D'ací poc arribarà la Setmana
Santa i els plans de viatges i ac-
tivitats que deixaran moltes vi-
vendes buides. Recordem com
altres vegades que hem de pren-
dre les mesures de seguretat
més bàsiques que poden evitar
mals indesitjats: tancar bé por-
tes i finestres, especialment les
de les terrasses, que algun fami-
liar o persona de confiança faça
almenys una curta visita i canvie
de posicions les persianes, buide
la bústia... i molt important, in-
tentem no deixar objectes de va-
lor als trasters.

I com sempre, a aquells que
facen viatges en vehicles propis,
molta prudència.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 11,3 ºC 
Temperatura mínima: 1,8 ºC

Temperatura màxima: 25,7 ºC
Velocitat mitjana del vent: 4,1 km/h

Ràfega màxima: 61,2 km/h
Precipitació total: 0,0 mm


