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El poble diu NO a la
violència de gènere
amb diferents actes
per a celebrar el 25N

L’ADL desenvolupa un 
programa de prevenció

entre les persones
majors de la localitat

L’equip de Vinalesa
guanya a Guadassuar 
la Copa Diputació
d’Escala i Corda

EL CAMP DE FUTBOL
a disposició de la ciutadania

ES FA
SABER
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URBANISME

L’Ajuntament ha instal·lat a l’ac-
cés principal de l’Espai Cultural
La Nau ‘Julio Martínez Blat’ unes
noves portes envidrades amb
l’objecte de millorar la climatit-
zació de l’edificació per tal de
conservar la temperatura interior
i  evitarà que en un futur s’escape
l’aire condicionat. 

Amb mesures d’este tipus, Vi-
nalesa continua apostant per l’e-
ficiència energètica en els edificis
públics del poble. Per a dur a
terme la iniciativa s’han invertit
4.782’71 euros procedents del pla
per a Inversions Financerament
Sostenibles de la Diputació Pro-
vincial de València.

SABIES QUÈ...?
Un gual permanent és una
autorització que realitza l'A-
juntament per tal de reser-
var un Espai de la via pú-
blica  (la vorera, que és un bé
comú de tot el veïnat) amb
l'objectiu de permetre l'en-
trada i exigida de vehicles
des d'un inmoble edificat o
sense edificar.

S’instal·la una porta de cristall
a l’entrada de l’Espai Cultural

Les portes de cristall milloren la climatització.

L’Ajuntament de Vinalesa
continua avançant cap a un
model de municipi més ac-
cessible amb la inversió de
27.679’33 euros  procedents
del pla SOM de la Diputació
de València. La pròxima in-
tervenció s’està realitzant en
l’avinguda Constitució, on
s’executen obres per a am-
pliar les voreres i rebaixar
els passos de vianants, així
com millorar l’entorn amb
una urbanització agradable.

S’amplien les
voreres de l’av.
Constitució

Avinguda Constitució.

L’Escola Municipal de Futbol, de
la qual formen part al voltant de
100 xiquets i xiquetes, el Club Vi-
nalesa Futbol Base així com la ciu-
tadania en general disposen des
del 28 d’octubre d’un camp de
joc amb gespa artificial. Per a la
modernització del terreny, la Di-
putació de València va aportar
200.000 euros, als quals se li su-
maren 120.000 euros procedents

dels fons propis de l’Ajuntament
de Vinalesa.

“Ha costat materialitzar el pro-
jecte i hem sigut l’últim poble de
la comarca en transformar el
camp de terra en un amb gespa
artificial, però hem aconseguit fer
realitat una reivindicació històrica
del col·lectiu de jugadors de fut-
bol”, explica Diego Perona, regi-
dor d’Esports. 

El camp de futbol ja
disposa de gespa

Entrenament al camp de futbol de Vinalesa, que compta amb gespa artificial d’última generació.
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L’Espai Cultural La Nau ‘Julio Mar-
tínez Blat’ va acollir entre els dies
11 i 15 de novembre l’exposició
multidisciplinària promoguda per
l’Associació Units per l’Art i la
Cultura de Montcada.

L’exhibició va estar comple-
mentada amb diferents activitats
que es desenvoluparen diària-
ment. Així, es va celebrar un reci-
tal poètic a càrrec de Manolo Le-
one seguit d’una tertúlia literària.
Josepa Montagut Mariner i Pedro
Tostado Quirós varen presentar

els seus poemaris i es va comptar
amb la participació de músics
com Brauli Ortega Lehmann o Lo-
reno López Soler. 

El 16 de novembre, jornada en
la qual va tindre lloc l’acte de clo-
enda, es varen presentar activi-
tats molt diverses durant tot el dia.
A més d’un recital poètic, l’Agru-
pació Folklòrica de Montcada va
oferir un espectacle, la comparsa
mora Ben-Amires va fer una des-
filada i es va realitzar una demos-
tració d’arts marcials.

CULTURA

Arriba a Vinalesa una
mostra multidisciplinar

La Societat Renaixement Mu-
sical de Vinalesa realitzarà la
seua Festa de Nadal del 21
de desembre. L’esdeveni-
ment consistirà en un con-
cert oferit per la banda i la
coral Pi de l’Anell. Enguany,
els dos grups interpretaran
conjuntament alguns movi-
ments de la coneguda peça
“Carmina Burana” de Carl
Orff.  La funció tindrà lloc a
les 19 hores a l’Espai Cultu-
ral La Nau Julio Martínez Blat
i estarà precedit d’una cer-
cavila pel poble.

Entre els dies 18 i 24 de
novembre, la Societat Renai-
xement Musical també va or-
ganitzar diferents activitats
en honor a Santa Cecília, la
patrona dels músics.

La SRM es
prepara per 
al Nadal

Acció poètica durant la jornada d’apertura. La mostra exhibia fotos i escultures entre d’altres.

SOSTENIBILITAT

Vinalesa, de la mà de la Diputació
de València, s’ha adherit a Ur-
banRec, una iniciativa europea
que té com a objectiu millorar el
tractament i reciclatge dels resi-
dus voluminosos.

El projecte pretén convertir
este tipus de deixalles en matè-
ries primeres per a la indústria a
través d’un millor procés de se-
paració i una valorització dels
materials. Amb tot açò no només
s’aconseguiria reduir el volum de
fem que acaba als abocadors,
sinó que contribuiria a disminuir
les emissions de CO2.

Per a aconseguir tot açò, re-
sulta indispensable la col·labo-
ració ciutadana, ja que tot co-

mença amb el correcte dipòsit
dels residus. 

A Vinalesa, els veïns i veïnes
disposem de diferents alternati-
ves, com ara el servei de retirada
d’objectes voluminosos gratuït el
primer i el tercer dijous de cada
mes. En cas de no poder esperar,
hi ha ecoparcs a localitats pròxi-
mes com Meliana, Albalat dels
Sorells o Almàssera o Alboraia.

No hem d’oblidar que la millor
manera de reciclar és a través de
la reutilització. Així, si volem des-
fer-nos d’algun objecte volumi-
nós en bon estat, podem contac-
tar amb entitats solidàries
dedicades a la recollida i distri-
bució d’estos béns. 

Es reafirma el compromís del municipi pel reciclatge

Sostenibilitat Vinalesa @SostenibilitatV
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EDUCACIÓ

Adore la infància i acompanyar-
la amb respecte, calma, alegria
i seguretat. M’encisa formar part
d’una etapa tan privilegiada i
significant. I cada vegada menys
silenciada i reconeguda.

Nosaltres, les educadores,
som les afortunades de viure els
seus primers reflexos, primers
somriures socials, els primers
descobriments i experiències
quan les seues figures de refe-
rència no hi són. Així com
també, els primers com-
panys/es de joc, les seues mira-
des de complicitat, de por i/o
d’expectació, les seues prime-
res preguntes i inquietuds pel
món que els envolta... No sols
canviem bolquers i aprenem
cançons, que també ho fem i

amb molt de gust. Però també
els agafem de la mà i els acom-
panyem en un nou espai ple de
vida en el qual es van desenvo-
lupant i van creixent com a és-
sers autònoms i socials, afavo-
rint un bon desenvolupament
emocional i afectiu. O dit amb
paraules dolces, deixant em-
premtes emocionals en les
seues arrels, estimant-los sent
qui ja són.

La barreja d’emocions que
s’experimenta a l’aula de 3 anys
del Col·legi Santa Joaquina de
Vedruna ha sigut el millor regal
del treball enèrgic realitzat a
l’aula durant tres anys amb
aquestes criatures.  Tant Patri,
els infants i jo aquest regal el
guardarem per sempre. Grà-

cies, “escola de majors” per
deixar-nos viure-ho. Ara sí, us
diguem adéu amb un gran som-
riure. De segur que seguireu vo-
lant tan alt com sabeu! 

On queden les mans que us
acaronaven cada matí?

L’Ajuntament atorga ajudes
econòmiques adreçades al fi-
nançament parcial del cost
de la tarifa per la prestació
del servei a l’Escola Infantil
Municipal Ninos per al curs
2019-2020, una mesura dis-
senyada per a garantir una
educació de qualitat i efec-
tiva des dels 0 anys i per a
millorar les condicions per a
la plena conciliació de la
vida familiar i laboral. El con-
sistori destina més de 50.000
euros a esta finalitat, una
quantia que es dividix entre
les diferents famílies en fun-
ció de la seua renda.

Ajudes per a
les famílies

Millores a l’escola infantil municipal

Els treballs de millora de l’Escola
Municipal Infantil Ninos han con-
clòs, unes obres finançades amb
38.000 euros procedents del Pla
de Millora d’Espais Educatius Mu-
nicipals de la Diputació de Valèn-
cia. Gràcies a la intervenció, s’ha

construït una pèrgola al jardí da-
vanter, s’ha instal·lat una tanca en
la zona infantil i s’han reparat
parts del paviment. També s’ha
tancat la nova sala multiusos amb
cristalls i s’ha incorporat una zona
de jocs infantils al pati posterior.

PER LAURA SENENT
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IGUALTAT

Vinalesa és un municipi que no
tolera les agressions masclistes.
El repudi a esta xacra social, que
massa sovint ens deixa tràgiques
notícies, és el centre de cada 25
de Novembre, Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones.

La regidoria d’Igualtat de l’A-
juntament va organitzar diferents
activitats per a commemorar este
dia. El 20 de novembre es varen
decorar samarretes amb eslògans
reivindicatius a l’Espai Jove. El dia
21 es va realitzar una classe de
defensa personal al tatami de ka-
rate. L’endemà, divendres 22,es-
tava prevista una concentració a
les portes de l’Ajuntament, que
es va ajornar al dilluns 25 per
causes meteorològiques. Es va
llegir un manifest i posteriorment
es va projectar un episodi de la
sèrie “El conte de la criada”, se-
guit d’un col·loqui entre les per-
sones que assistiren a l’activitat.

Vinalesa diu
NO a la
violència de
gènere

Acte institucional a les portes de l’Ajuntament el passat 25 de Novembre.

Taller de samarretes amb missatges reivindicatius. Taller de defensa personal.

L’àrea de Serveis Socials de la
Mancomunitat del Carraixet,
que compartixen Vinalesa, Bon-
repòs i Mirambell i Alfara, ha or-
ganitzat la primera jornada de
diversitat “Univers divers”. L’ac-
ció, que tindrà lloc el 30 de no-
vembre a la Plaça de San Juan de
Ribera d’Alfara, consistirà en
una gimcana per la visibilitza-
ció amb proves en les quals po-
dran participar persones de to-
tes les edats.

L’objectiu és mostrar a la ciu-
tadania els problemes als quals
s’enfronten diàriament les per-
sones que patixen diversitat fun-
cional. Així, els jocs proposats
faran que les persones partici-
pants es posen en la pell d’a-
quells que sofrixen problemes
de ceguera i sordera.

La Mancomunitat propor-
ciona un autobús gratuït per a
portar al veïnat de Bonrepòs i
Mirambell i Vinalesa a Alfara. 

La Mancomunitat organitza una
jornada sobre Diversitat Funcional



6

DESENVOLUPAMENT

Les millores sanitàries han portat
aparellat un augment en l’espe-
rança de vida, un fet indubtable-
ment positiu però que de vegades
ve acompanyat de la soledat. Vi-
nalesa no és una excepció. 472
veïns i veïnes tenen més de 70
anys i el 41 per cent d’elles viuen
soles. Lluitar perquè estes perso-
nes se senten ateses i acompa-
nyades és l’objectiu principal del
projecte “Vinalesa, un poble per a
les persones” que desenvolupa
l’Agència de Desenvolupament
Local de la nostra localitat.

La iniciativa té un doble objec-
tiu. D’una banda, previndre l’a-
ïllament social de les persones
majors; d’altra, garantir el benes-
tar de cuidadors i cuidadores i

promocionar la formació d’aque-
lles que no han rebut una instruc-
ció adequada en este àmbit.

De moment s’està treballant en
la fase de diagnòstic, durant la
qual s’està analitzat la població
de Vinalesa i s’han localitzat els
recursos adreçats a persones d’e-
dat avançada proporcionats tant
pel mateix municipi com per 
la mancomunitat del Carraixet.
També s’estan realitzant entrevis-
tes personals per a conéixer les
necessitats tant dels majors com
de les persones cuidadores i s’es-
tan recollint algunes noves pro-
postes que podrien implementar-
se en coordinació amb les ja
existents. Alguns exemples po-
drien ser la conformació de llars

compartides, de pisos tutelats o
la realització de teràpies ocupa-
cionals o excursions.

En la segona fase, la d’execu-
ció, es determinarà quines són les
persones que han de formar part
del programa (tant pel que fa a
majors com a cuidadors i cuida-
dores) i s’implementaran noves
propostes que, coordinades amb
les existents, puguen millorar el
benestar de les persones grans.

Finalment, es farà una avalua-
ció trimestral per a conéixer el
grau de satisfacció de les perso-
nes participants: amb els majors
es tornaran a realitzar entrevistes
personals i amb els cuidadors
també s’optarà per la creació de
grups d’autoajuda.

Es desenvolupa un programa de
prevenció entre les persones majors

S’apropen les dates nadalenques
i, més enllà de les trobades fami-
liars i els records compartits, és
també un moment propici per als
regals.

De la mateixa manera que evo-
luciona la societat, evolucionen els
presents en estes dates especials.
On abans hi havia un Scalextric,
una casa de nines o una peça de
roba, ara, freqüentment, trobem
una videoconsola, un mòbil o
qualsevol dispositiu electrònic. I
no necessàriament la nova tecno-
logia té per què ser perjudicial en
si mateixa, però evidentment un
ús responsable i adequat ajudarà
a disfrutar més de la mateixa.

Un assumpte que hem de tin-
dre en compte quan elegim quin
videojoc regalar és com es classi-
fica. Esta classificació atén a una
escala que porta per nom PEGI i
establix quins jocs són adequats a

cada edat en funció de les habili-
tats i imatges que apareixen. Po-
deu trobar tota la informació al
seu web oficial (www.pegi.info).

Una vegada triat l’aparell elec-
trònic regalarem, és convenient
atendre alguns consells per al seu
bon ús:
a Control parental. Existixen ei-
nes en Google o apps com Qusto-
dio, que permeten monitoritzar
els moviments dels menors en es-
tos dispositius.
a Segons un estudi de la Univer-
sitat de Calgary realitzat enguany,
l’exposició a pantalles durant les
hores prèvies a dormir influïx cla-
rament en la qualitat del son. Per
això no és recomanable l’ús de
dispositius en eixa franja horària.
aOn s’utilitzen els dispositius? El
més adequat és en un lloc comú
de la llar, on saber quin ús li estan
donant.

aEstablir horaris d’ús, prioritzant
sempre les tasques escolars, l’e-
xercici físic, la lectura o les activi-
tats en família.

Des de la UPCCA vos animem
a no quedar-vos només en els re-
gals vinculats a les noves tecnolo-
gies. Exploreu el que oferixen els
llibres, disfruteu dels jocs de taula
que permeten relacionar-vos i dis-
frutar junts o penseu en eixos re-
gals que, cobrint una necessitat,
vos animen a eixir al carrer a gau-
dir a l’aire lliure. Bones festes!

REGALS NADALENCS I NOVES TECNOLOGIES
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ESPORTSEsports Vinalesa

L’equip de Vinalesa, format pel
nostre veí Puchol II i per Tomàs II,
de Xaló, ha guanyat la Copa Di-
putació de València d'escala i
corda. La final va tindre lloc el
passat 10 de novembre al Trin-
quet de Guadassuar contra De La
Vega i Jesús en representació
d’Almussafes. 

La partida començava passa-
des les 11.30 hores i va assistir un
nodrit grup de seguidors del nos-
tre pilotari que es desplaçaren
per donar suport als jugadors. 

Vinalesa va aconseguir un cò-
mode avantatge fins arribar a 45
per 20. Els tres següents jocs van
ser per a l’equip de la Ribera Alta,
però la resta de la partida va estar
dominada novament pels  nostres
jugadors.

És la cinquena copa que Pu-
chol II s’emporta a casa i aquesta
vegada ho ha fet de forma literal,
sent el primer jugador en la his-
tòria d’aquest campionat que
aconseguix el títol cinc vegades,
les últimes tres consecutives.

Vinalesa guanya la Copa
Diputació d’Escala i Corda

La pràctica d’esports des de la
infància és fonamental tant per a
crear hàbits de vida saludable
com per a impulsar espais d’a-
prenentatge i convivència per

als joves del municipi. Si en l’e-
ducació física de base els xi-
quets i les xiquetes realitzen di-
ferents esports, quan arriben a
l’etapa de prebenjamí (6 i 7
anys) els menuts s’inscriuen per
primera vegada en disciplines
concretes, però amb algunes
particularitats basades en opi-
nions expertes. L’orientació que
es dona en fases anteriors es
manté, donant més importància
al desenvolupament personal i

físic genèric que a l’especialit-
zació  estricta o la competició.
Amb açò s’aconseguix que tots i
totes tinguen cabuda en els
equips, independentment del
rendiment. També es fomenta la
pràctica simultània d’esports en
els quals es despleguen carac-
terístiques diferents amb l’esta-
bliment d’horaris compatibles i
l’ajuda econòmica aportada per
l’ajuntament en la matrícula
d’un segon esport. 

L’Associació Ornitològica
Cultural de Vinalesa va cele-
brar els dies 22, 23 i 24 de
novembre el concurs local.
Durant el lliurament dels pre-
mis es realitzarà la celebra-
ció del 25 aniversari de l’en-
titat. Així mateix, este cap de
setmana alguns membres de
l’associació disputaran el
campionat d’Espanya, que
tindrà lloc a Talavera de la
Reina.

Associació
d’Ornitologia

Puchol II i Tomàs II amb els aficionats de Vinalesa després de guanyar la Copa Diputació.

Prebenjamins, el primer tast de l’especialització esportiva

Vinalesa continua guanyat jo-
ves esportistes. El 20 de no-
vembre va tindre lloc la reu-
nió d’inici de temporada de la
Comissió d’Organització de
les Escoles Esportives Muni-
cipals i es varen valorar els
números d’enguany: 415 xi-
quets i xiquetes formen part
de les escoles, dividits en 40
grups, un nou rècord de par-
ticipació fruit del treball dels
clubs i l’Ajuntament.

Rècord de
participació a
les EEMM

Grup de prebenjamins de l’escola de bàsquet.
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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
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l’Ajuntament de Vinalesa
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comunicacio@vinalesa.org

L’Ajuntament
disposa d’un aparell
desfibril·lador. En
cas d’emergència

telefoneu al
629.39.39.67

TELÈFONS D’INTERÉS

CONTRAPORTADA
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DADES
METEOROLÒGIQUES

D’OCTUBRE

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Sis històries al voltant...” 
de Jordi Sierra i Fabra

“Tierra mar y aire” 
de P. Campos Doménech

Aquesta novel·la relata la vida
d’en Màrius, un xic víctima de
les drogues. Tanmateix, el
protagonista no és pròpia-
ment aquest jove, sinó les sis
persones que, amb sis punts
de vista diferents, ens n’ex-
pliquen la vida, des que naix
fins al desenllaç. Sis persones
que, potser, haurien pogut
evitar alguns dels fets que ací
es narren. L’obra és tractada
en un estil absolutament di-
ferent i innovador. Aquest lli-
bre és, sens dubte, una de les
apostes més fortes i perso-
nals d’en Jordi Sierra i Fabra.

Lugares recientemente aban-
donados, personas solas cuyo
tiempo se agota, visitas ines-
peradas de muertos que tal
vez no saben que lo están, bi-
bliotecas que aguardan en si-
lencio de las cosas o apari-
ciones que vuelven cada
noche para formular una pre-
gunta desquiciante. Todo ello
se da cita en una colección
de relatos con la que Care
Santos regresa a la que es su
verdadera pasión: el cuento.
Historias a medio camino en-
tre la autoficción y la imagi-
nación más volátil. 

Com passa molt sovint i per des-
gràcia, la violència de gènere con-
tinua oferint xifres terribles. Fins al
31 d’octubre la xifra era de 50 víc-
times, però, per desgràcia, podria
ser major per trobar-se en fase
d’investigació alguns possibles
nous casos. D’estes víctimes, 12 vi-
vien a la nostra Comunitat.

Les 50 víctimes igualen el re-
gistre de tot l’any passat, només
en 11 casos hi havia denúncia prè-
via a l’agressió i la convivència en-
tre víctima i agressor s’ha donat
en 32 dels casos.

Amb estes dades ens toca viure
i pot ser durant molts anys. Per evi-
tar la violència masclista és fona-
mental promocionar la igualtat de
gènere des de tots els estaments
públics i privats, inclòs l’àmbit fa-
miliar. L’Administració té recursos
per a atendre en una primera ins-
tància a qui pense que està patint
maltractament, el telèfon 016 és un
bon recurs i no deixa rastre en la
factura, però als telèfons mòbils
cal esborrar-lo de la llista de cri-
dades. Més prop estem la Policia
Local i els Serveis Socials de Vina-
lesa, on es pot donar eixe primer
pas i rebre informació i assessora-
ment d’una forma personalitzada.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 19,5 ºC 
Temperatura mínima: 10,0 ºC
Temperatura màxima: 30,1 ºC

Velocitat mitjana del vent: 3,2 km/h
Ràfega màxima: 35,4 km/h
Precipitació total: 25,8 mm


