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Els treballs d’actualització de l’Es-
cola Municipal Infantil Ninos em-
marcats en el Pla de Millora d'Es-
pais Educatius Municipals
promogut per la Diputació de Va-
lència han començat. La interven-
ció compta amb una subvenció de
38.000 euros concedida per la
institució provincial, una quanti-
tat que cobrix la totalitat del cost
de les obres.

La intervenció servix per a la
construcció d’una pèrgola al jardí
davanter de l’escoleta. S’instal·larà
una tanca en la zona infantil i es re-
pararan tant el paviment exterior
d’accés com el d’aquelles parts in-
teriors que es troben més deterio-
rades. Així mateix, es tancarà la
zona nova sala multiusos amb cris-
talls i es crearà una zona de jocs in-
fantils en el pati posterior.

Ninos és un centre educatiu pú-
blic per a infants d’entre 16 setma-
nes i 3 anys d’edat que compta amb
un equip de professionals que des-
envolupa tècniques innovadores.

EDUCACIÓ

S’inicien les obres de millora a
l’Escola Infantil Municipal Ninos

Passen els dies i cada vegada
es troben  millor a l’escola, més
segurs, conquistant els espais,
creant nous vincles, jugant…

El temps d’acollida és un
temps molt sensible per als in-
fants i és per això que en la nos-
tra escola treballem per a oferir
la major qualitat en aquest
temps. Oferint als xiquets/tes
ritmes, espais i ambients que
conviden a la calma i seguretat.

També és un temps de co-
nèixer, de conversar de crear

vincles amb les famílies, ja que
per a nosaltres són un dels pi-
lars fonamentals per a que la
criança dels xiquets/tes.

El temps d’acollida, és un
temps de plantar unes semilles
que afloraran al llarg del curs i
de segur ens donaran flors pre-
cioses. Volíem agrair al pare de
Francesc per compartir amb no-
saltres aquest dia i contribuir en
el jardí de plantes aromàtiques
del nostre pati.

Moltes gràcies Família.

Temps d’acollida

Zona de jocs infantils ubicada al pati posterior de l’Escola Municipal Ninos.

Remodelació d’una de les àrees de joc. Reparació del paviment d’entrada al centre.

per Vero Senent, coordinadora de Ninos
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SOSTENIBILITAT

L’Ajuntament de Vinalesa pro-
cedirà durant els pròxims dies a
la substitució de l’enllumenat
públic del sector 4 de la locali-
tat, corresponent als carrers la
Pau, del Cano, Roll dels Orts, de
la Fila, de l’Anell, la plaça del
Mercat, el carrer Músic Agustín
Judas, el passeig dels Oficis i la
Ronda Oest. Els treballs consis-
tixen en la retirada de les lumi-
nàries clàssiques de vapor de
sodi i la col·locació d’unes al-
tres de tecnologia LED amb
l’objecte de millorar l’eficièn-
cia energètica i reduir la conta-
minació lumínica. 

La inversió, de 27.087’53 eu-
ros, procedix íntegrament de la
subvenció del fons d’Inversions
Financerament Sostenibles
(IFS) de la Diputació de Valèn-
cia, i s’actuarà sobre un total de
95 punts de llum.

“Es tracta de la primera fase
del projecte, la idea és anar ac-
tuant en la resta de sectors de
Vinalesa a través de futures in-
versions”, ha explicat Víctor
Martínez, regidor de Sostenibi-

litat. L’edil ha matisat que l’A-
juntament “seguirà apostant per
una tonalitat de llum ataronjada
i, a més de reduir el consum
energètic, significarà una millor
projecció de les faroles cap a la
calçada i les voreres per a ga-
rantir la visibilitat i la seguretat
del trànsit i dels vianants”.

Salvem la nit
La mesura respon a la moció
aprovada durant la legislatura
passada amb la qual l’Ajunta-
ment es va adherir a la iniciativa
‘Salvem la nit’, que contempla la
incorporació de sistemes d’en-
llumenat públic eficients i
menys contaminants i la de-
manda a la Generalitat d’una
normativa de prevenció de la
contaminació lumínica i de-
fensa del cel fosc.

Tanmateix, al Pacte d’Alcal-
dies del qual Vinalesa forma
part, hi ha un compromís ferm
cap a l’optimització del consum
d’energies  i cap a la reducció
de l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle.

Instal·lació de tecnologia
LED a l’enllumenat públic
del sector 4 de Vinalesa

Carrer la Pau.

Reutilització de
gots a la Fira 
del Comerç i les
Festes d’Octubre
La regidoria de Sostenibilitat va
presentar durant les Festes d’Oc-
tubre la iniciativa “Fem profit en
festes”, una iniciativa adreçada a
reduir l’ús de plàstics d’un sol ús
durant els festejos. Així, a través
d’esta acció, les begudes servi-
des a les barres es posaven en
gots reutilitzables, una mesura
que ja es va prendre durant les
festes de l’any passat i que també
s’ha implementat a la Fira del Co-
merç, que va tindre lloc els dies
19 i 20 d’octubre.

Enguany, però, s’ha anat més
enllà i es varen utilitzar vaixelles
compostables als sopars populars
de les festes formades per co-
berts de midó de dacsa i plats de
polpa de cel·lulosa.

L’Ajuntament de Vinalesa, se-
guint el seu ferm compromís per
avançar cap a un poble més sos-
tenible, ha desenvolupat esta ac-
ció amb l’objectiu de conscien-
ciar a la població sobre la
necessitat de reduir la generació
de residus, la qual cosa només és
possible si fem canvis en alguns
dels nostres costums. Utilitzar gots
reciclables és, de fet, un gest molt
senzill que evita la producció d’un
important volum de fem.

Passeig dels Oficis.



La Biblioteca Municipal de Vina-
lesa ha représ l’activitat al voltant
dels Grups de Lectura, una activi-
tat dirigida per Joan Enric Iriarte
amb l’objectiu de fomentar l’es-
tima pels llibres amb una impli-
cació directa de les persones que
hi participen.

El 22 d’octubre tingué lloc la
presentació del curs, durant la
qual els xiquets i xiquetes que
conformen els Grups de Lectura,
junt amb les seues famílies, pre-
sentaren els llibres que havien
llegit durant l’estiu. Tot seguit,

Iriarte va exposar la programació
sobre la qual es treballarà en-
guany, basada en obres de
Carme Miquel, Empar de Lanuza,
Cristófil Martí i Adell i el contador
de rondalles Llorenç Giménez.
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CULTURA

A partir del 8 de novembre
donarà inici una nova edició
del Taller d’Escacs a l’Espai
Jove, adreçat a infants i joves
en edat escolar. Tindrà lloc
els divendres entre les 17 i
les 18 hores, amb un preu de
12 euros al trimestre. Ins-
cripcions obertes.

Taller d’escacs
a l’Espai Jove

L’àrea de Joventut organitza
un espectacle de màgia el 31
d’octubre, vespra de Tots
Sants, a les 20 hores a l’Espai
Jove. Tot seguit hi haurà un
sopar de cabasset perquè
els menuts de Vinalesa com-
partisquen una nit terrorífi-
cament divertida.

Màgia en la
vespra de
Tots Sants

JOVENTUT

L'Espai Cultural La Nau ‘Julio Mar-
tínez Blat’ va acollir el passat 19
d’octubre la presentació del lli-
bre Memòria d’un poeta de la Re-
naixença. Rafael Ferrer i Bigné
(1836-1892), de l’escriptor Jaime
Millàs.

A l’acte va participar l’autor de
l’obra, així com el filòleg i veí de
Vinalesa, Honorat Resurrección.
Ambdós explicaren la vida i l'obra
de l’escriptor, fortament lligat al

moviment de la Renaixença i a
l'entitat Lo Rat Penat, així com la
seua vinculació familiar amb l'ac-
tivitat industrial de la nostra co-
marca.

Per la seua banda l'Escola Mu-
nicipal de Teatre, dirigida per la
seua directora, Ita Agaard, realitzà
la lectura adaptada de sis poemes
de Rafael Ferrer i Bigné, amb l’a-
companyament d'imatges de l'ar-
tista de Vinalesa, Ramon Montalt.

Es reprenen els
grups de lectura

Jaime Millàs presenta el
seu llibre sobre el poeta
Rafael Ferrer i Bigné

Lectura adaptada de poemes de Rafael Ferrer i Bigné a càrrec de l’Escola Municipal de Teatre.

Presentació del curs als grups de lectura.
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DESENVOLUPAMENT

El pròxim 15 de novembre se
celebra el Dia Mundial sense Al-
cohol, una proposta de l’Orga-
nització Mundial de la Salut amb
què es perseguix conscienciar
de les possibles conseqüències
negatives del seu consum en
adolescents i del seu abús en
persones adultes.

La iniciativa que en este sen-
tit que ha pres la UPCCA consis-
tix en el disseny i posterior difu-
sió d’un cartell amb la imatge de
sis botelles en l’interior de les
quals apareixen submergides al-
gunes de les àrees que podrien
veure’s afectades: física, mental,
social, legal, familiar. Malgrat la
gran acceptació social existent
respecte al consum d’alcohol,
pretenem també sensibilitzar a
la població adulta de la impor-
tància de fer un consum respon-
sable per a ser així un referent
saludable per als adolescents.

15 DE NOVEMBRE, DIA
MUNDIAL SENSE ALCOHOL

El terminal Autoservef ja està ins-
tal·lat i en funcionament en l’a-
juntament de Vinalesa. La posada
en marxa de l’aparell ha estat
possible gràcies a un conveni de
col·laboració entre el consistori i
‘LABORA’ (antic Servef).

El caixer Autoservef està a dis-
posició de les persones inscrites
en LABORA com a demandants
d’ocupació i servix per a facilitar
i agilitzar molts tràmits que habi-
tualment es gestionen presencial-
ment. Tot i que el sistema operatiu
de l’aparell és molt intuitiu, les
persones usuàries poden dema-
nar ajuda en l’oficina de l’ADL.

A través d’este dispositiu es
poden sol·licitar cites prèvies així
com consultar-les o anul·lar-les.
És possible renovar la demanda
de feina, fer una autoentrevista o
actualitzar i imprimir el currícu-

lum. Mostra també ofertes de tre-
ball a les quals subscriure’s, per-
met obtindre cartes de presenta-
ció i citació, cercar cursos i
indicar quines formacions resul-

ten d’interés. Per últim, amb este
ordinador es poden imprimir fà-
cilment els certificats d’inscrip-
ció, d’ocupacions sol·licitades i
de situació de la demanda.

Servei d’Autoservef a l’Ajuntament
per a tramitacions telemàtiques
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FESTES

L’Ajuntament, associacions i les
diferents clavaries de Vinalesa
han organitzat un any més les
Festes d’Octubre, que han comp-
tat amb una gran participació ve-
ïnal en un ambient distés de con-
vivència i respecte. Cal reco-
néixer l’esforç realitzat enguany
pels festers de Sant Honorat, que
han organitzat també la festa de
la Mare de Déu del Pilar davant
l’absència de clavaris, així com la
implicació de les confradies del
Rosari, Santa Bàrbara i Sant Ho-
norat i a les persones voluntàries
que cada any col·laboren per fer
de les Festes d’Octubre un espai
de trobada ciutadana..  

El veïnat celebra les
Festes d’Octubre

Elaboració i repartiment de calderes a la plaça del Castell, org       Festival de bandes organitzat per la SRM.

Nit de Torraes.

Acte institucional del 9 d’Octubre.

Concurs de paelles al carrer dels Jocs, organitzat per Sant Honorat. 

Dinar de les Persones Majors a la carpa de festes.
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FESTES

          ganitzades per la festa de Sant Honorat.

Trasllat de Santa Bàrbara. Parc infantil al col·legi públic el 9 d’Octubre.

Repartiment de calderes el 9 d’Octubre.

La vespra del 9 d’Octubre tin-
gué lloc el sopar popular or-
ganitzat per l’Ajuntament de
Vinalesa, un dels actes més
multitudinaris en el qual parti-
ciparen més de 1200 perso-
nes. Hi va assistir el president

de la Diputació de València,
Toni Gaspar; el vicepresident
segon, Rafa García; el delegat
del Govern, Juan Carlos Ful-
gencio, així com alcaldesses,
alcaldes i regidors d’altres
ajuntaments de la comarca.

L’alcalde de Vinalesa raona amb el president de la Diputació abans del sopar.

L’equip de govern de Vinalesa junt amb els polítics convidats al sopar del 8 d’octubre.
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BENESTAR

Per primer any a les Festes d’Oc-
tubre s’ha instal·lat un Punt Vio-
leta, un  espai de sensibilització
en el qual s'atén, s’informa i s’a-
juda a les víctimes de qualsevol ti-
pus d'agressió sexista. La finalitat
de la iniciativa, duta a terme per
les regidories d’Igualtat i Benes-
tar Social, és la de conscienciar,
previndre i disfrutar  les festes
amb respecte per tal conscienciar
i evitar assetjaments i humilia-
cions sexuals.

La carpa es va muntar les nits
del 4, 11 i 12 d’octubre, durant les
quals hi havia una major previsió
d’assistència de públic. Més de

1000 persones van passar pel
Punt Violeta i recolliren polseres
amb el lema “No a les agressions
sexistes” i borses de tela amb la
inscripció  “De cami a casa no vull
ser valenta, vull ser lliure”.

El personal que ha estat al cap-
davant de la campanya, treballa-
dors municipals de l’Ajuntament i
del departament de Serveis so-
cials de la Mancomunitat, així com
altres persones voluntàries, va re-
bre un curs de formació el passat
2 d’octubre per a obtindre la ca-
pacitació i coneixements opor-
tuns per a atendre a la població
en el punt d’informació.

Conscienciació a les Festes d’Octubre per a evitar
assetjaments sexuals amb el Punt Violeta

Personal al capdavant del Punt Violeta.

L’exposició de Festes d’en-
guany ha estat lligada a un dels
sectors més vulnerables de la
ciutadania, al qual l’Ajuntament
para una especial atenció des
de fa molts anys. Titulada ‘Pels
Nostres’, la mostra és un recull
de fotografies amb les quals es
ret un homenatge als 25 anys
del Servei d’Ajuda a Domicili
de Vinalesa (SAD).

L’Espai Cultural La Nau ‘Julio
César Martínez Blat’ va acollir
l’exposició entre el 9 i el 14
d’octubre, amb imatges en
blanc i negre sobre els mo-
ments quotidians dels majors
de Vinalesa que reben els ser-
veis d’ajuda a domicili. La ini-
ciativa ens va acostar a la reali-
tat dels nostres majors, al seu
dia a dia en soledat o en com-
panyia de les auxiliars que els
atenen.

S’ha tractat de donar a co-
néixer la importancia de man-

tindre  un  sistema  basat  en  la
Llei  de  Serveis Socials, com és
l’ajuda a domicili, així com la
tasca que fan les persones tre-
balladores dels Serveis Socials
de Vinalesa i sense la qual molts
usuaris dependents quedarien
en situacions precàries i en risc
d’exclusió social.

Homenatge als 25 anys del
Servei d’Ajuda a Domicili

Inauguració de l’exposició ‘Pels Nostres’.

Veïnat a la inauguració de l’exposició.Algunes de les fotografies de l’exposició.



Com a colofó del mes d’oc-
tubre, la carpa de festes va
acollir els dies 19 i 20 la ce-
lebració de la XV Fira del
Comerç Local, organitzada
per l’Ajuntament i l’Associa-
ció d’Empresaris de Vina-
lesa amb la col·laboració de
la conselleria d’Economia,

Comerç i Treball. Un any
més, la iniciativa ha mostrat
la proximitat dels botiguers
del poble, així com la quali-
tat dels productes i serveis
oferits als nostres establi-
ments, amb l’objectiu d’afa-
vorir el teixit econòmic de
la localitat.

XV Fira del Comerç Local de Vinalesa

Brindis i inauguració de la Fira, amb els parlaments del president de l’Associació de Comerciants, Vicent Navarro, i de la regidora Alba Cataluña.

Tallers per a menuts a la Fira del Comerç. Veïns i veïnes s’interessen pels productes i serveis exposats als aparadors de la Fira del Comerç.

Promoció de recipients per a recollir residus orgànics a l’stand municipal. Un dels negocis de Vinalesa participants a la XV Fira del Comerç Local.
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Vicent, Nacho, Bueno i David de
Vinalesa s’enfrontaren a Pau, Àlex,
Benja i Nando de Marquesat du-
rant la tradicional partida de pi-
lota del 9 d’octubre, que va tin-
dre lloc al carrer de pilota Puchol
II. L’equip visitant es va alçar la

victòria amb un ajustat 65-70. L’es-
deveniment també va servir per a
rendir homenatge al pilotari del
club local Vicent Peydro per l’èxit
obtingut al campionat Europeu. Des
de l’Es Fa Saber felicitem a l’espor-
tista. Enhorabona!

Es juga la partida de
pilota del 9 d’octubre

L’inici de la temporada al
Gimnàs Municipal ha arribat
enguany acompanyat de la
primera edició del  Dia del
Gimnàs, una jornada de por-
tes obertes que va tindre lloc
el 29 de setembre al polies-
portiu. Molts veïns i veïnes
participaren en esta inicia-
tiva, que els va oferir l’opor-
tunitat de provar el spinning,
el ioga i moltes altres activi-
tats oferides en les instal·la-
cions esportives municipals.

Portes obertes
al gimnàs

Les Festes Esportives s’han ce-
lebrat un any més emmarca-
des en les Festes d’Octubre. A
més del Dia de la Bici i de la
Volta a Peu, esdeveniments or-
ganitzats per l’Ajuntament, es
jugaren tot un seguit de parti-
des  per part dels diferents
clubs i escoles esportives.

El trofeu de bàsquet va tindre
lloc el 5 d’octubre i hi varen par-
ticipar tots els equips de l’escola
municipal, que s’enfrontaren a
conjunts d’altres localitats.
També es va lliurar el Trofeu del
Club de Pàdel els dies 5 i 6, al
qual aconseguiren la victòria la
parella formada per Jose Luis i
Ricardo en nivell 1 i Carlos i Mi-
guel en nivell 2. Així mateix, es
va realitzar una partida de frontó
de la Copa Diputació de Valèn-
cia, una festa aquàtica i el trofeu
del Club de Futbol.

Se celebren les Festes Esportives

Equip femení del Club de bàsquet.

Classe de spinning al Dia del Gimnàs.

El pilotari Vicent Peydro, l’alcalde Javier Puchol i els esportistes del club local i visitant.

Esports VinalesaESPORTS

Guanyadors del Trofeu del Club de Pàdel.

El club Esportiu Espeleo Tra-
calet ha començat la tempo-
rada esportiva, com cada
any, amb el desenvolupa-
ment d’un curs d'iniciació al
barranquisme i d’un altre
d'espeleologia, que actual-
ment encara està realitzan-
se amb la introspecció de di-
ferents cavitats.

Tracalet inicia
la temporada
amb dos cursos

Descens de cascada al curs de barranquisme.



11

ESPORTS

Vinalesa pot presumir de ser un
poble de joves esportistes. Les
escoles esportives de la localitat
porten 20 anys seguint i perfec-
cionant un model que ha de-
mostrat ser d’èxit, un fet que es
reflectix no només en els resul-
tats assolits, sinó també en el fet
que més 400 xiquets i xiquetes
d’entre 3 i 18 anys en formen
part d’alguna, una proporció
molt elevada tenint en compte
el número d’infants que viuen
al poble. L’efectivitat de les pau-
tes adoptades ha fet que l’o-
rientació donada a la pràctica
de l’activitat física s’haja con-
vertit en un referent entre els di-
ferents municipis de la zona.

“Fem que les escoles esporti-
ves tinguen els mateixos objectius
que l’educació general, com la in-
tegració de xiquets i xiquetes i la
promoció de la solidaritat, la com-
panyonia, la generositat, la res-
ponsabilitat i altres valors essen-
cials”,  explica Diego Perona,
regidor d’Esports. “La competi-
ció queda en un segon pla i do-
nem prioritat a que estiguen sa-
ludables i després, si arriben els
resultats, que de fet estan arribant,
molt millor”, expressa l’edil.

“Una diferència respecte a al-
tres sistemes, seguint les recoma-
nacions dels experts, és la intro-
ducció a la pràctica de l’activitat
física a través del multiesport”,
conta Agustí Larre, tècnic de l’A-
juntament. Així, els infants de 3
anys s’inicien amb l’anomenat es-
port base, “una prolongació de
l’educació física a l’escola, on
prima l’aspecte social i recreatiu”,
especifica. Als 4 i 5 anys es realitza
pre-esport, que consistix en tastar
diferents activitats abans d’espe-
cialitzar-se en una d’elles. “Tant
des del punt de vista educatiu
com de rendiment, esta és la mi-

llor manera de començar en els
esports”, afegix Agustí.

A través de l’establiment d’uns
horaris que permeten compagi-
nar la realització d’esports que te-
nen característiques diferencia-
des s’afavorix la combinació de
diferents disciplines. També la re-
ducció d’un 50 per cent en la
quota de la segona activitat a la
qual es matricula un jove perse-
guix este objectiu, descompte
també aplicat a la primera activi-
tat del segon xiquet o xiqueta
d’una mateixa família.

Un altre aspecte decisiu és exi-
gir a les escoles que tots els mo-
nitors i monitores tinguen la for-
mació adequada. També la
relació laboral de la totalitat dels
professionals està regulada i els
sous s’establixen a la comissió
d’esports PASIV, que integra a re-

presentants del sector esportiu i
de l’Ajuntament.

Reunions trimestrals servixen
per a avaluar el grau d’assoliment
dels objectius, així com perquè
els diferents actors esportius ma-
nifesten les seues demandes, opi-
nions i suggeriments; també per a
transmetre bones pràctiques i
aprofundir en la crucial col·labo-
ració entre escoles i Ajuntament,
que s’estén a aspectes materials,
econòmics o administratius. 

“Els esports són una eina per a
fer que els joves estiguen relacio-
nats”, declara Diego Perona. “S’ha
observat que qui arriba al final
de l’itinerari esportiu participa
més activament en l’entramat as-
sociatiu del poble”, conta. Una
conseqüència pot ser no evident a
primera vista però primordial per
a continuar fent poble.

Les Escoles Esportives de
Vinalesa, model de referència

Alumnes de preesport a la Gala de l’Esport de l’estiu passat.

Festa de Nadal de les Escoles Esportives del 2018Grup d’Educació Física de Base.
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DADES
METEOROLÒGIQUES

DE SETEMBRE

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Viatge” 

de Rosa Serrano
“El olor de la noche” 
de Andrea Camilleri

La Generalitat Valenciana ha
atorgat la seua Alta Distinció a
l’editora, escriptora i articu-
lista Rosa Serrano. Amb
aquest reconeixement, Ser-
rano es converteix en la pri-
mera editora en rebre el gu-
ardó. Dins de la seua extensa
trajectòria, Serrano és espe-
cialment coneguda per la
seua carrera dins de Tàndem
Edicions, projecte fundat l’any
1990 amb dos objectius: edi-
tar llibres de qualitat per a in-
fants i joves i oferir materials
rigorosos i útils per a l’apre-
nentatge de la nostra llengua.

El otoño ha regresado a Vigàta
con algunas sorpresas. Mien-
tras Mimì Augello, el brazo de-
recho del comisario Montal-
bano, ha tirado la toalla, don
Salvo aguanta la enésima re-
primenda de Livia por haber
estropeado el suéter que le
regaló. Pero Montalbano ya
está husmeando en un caso
extraño, tan anómalo como
que el cadáver aún no ha apa-
recido. La curiosidad del co-
misario y su innato sentido de
la sospecha lo inducen a in-
vestigar la desaparición de un
financiero y su ayudante.

Per l’interés de les persones d’e-
dat avançada, que patixen casos
de robatoris, estafes amb la sig-
natura de contractes mitjançant
l’engany, tornem a fer un recor-
datori adreçat a ells i elles i les
persones que les cuiden.
a No signar cap document.
aNo pagar diners a ningú que
es presente a casa.
a Cridar a la Policia Local.

Igualment, cal prestar atenció
a persones desconegudes que
solen mostrar interés o intenció
d’aproximar-se als majors; no
hem de dubtar de les bones in-
tencions, però també hem de ser
vigilants. Estes persones que
busquen aprofitar-se estan espe-
cialitzades en distraure l’atenció
i donar-se credibilitat davant els
més majors per aprofitar-se i
traure’ls diners o joies.

Estes situacions solen ocórrer
en el mateix carrer, per la qual
cosa no fiar-se de cap persona a
qui no coneguen personalment
encara que els diga coses o
noms de persones que els resul-
ten familiars.

Davant qualsevol sospita, cri-
den a la Policia i farem les com-
provacions necessàries.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 23,3 ºC 
Temperatura mínima: 15,0 ºC
Temperatura màxima: 34,5 ºC

Velocitat mitjana del vent: 4,5 km/h
Ràfega màxima: 48,3 km/h
Precipitació total: 106,6 mm


