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S’executen millores a
les instal·lacions del

Centre Cívic Felip 
Navarro Fuster

Veïns i veïnes ens
preparem per a viure

amb intensitat  les
Festes d’Octubre

Gran participació
durant la celebració

de la XXII Volta
a Peu a Vinalesa

COMENCEN
LES CLASSES

A LES ESCOLES DEL POBLE

ES FA
SABER
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L’Ajuntament de Vinalesa ha in-
vertit una important quantitat de
les IFS (Inversions Financerament
Sostenibles) de la Diputació de
València per a executar millores
en les instal·lacions del Centre
Cívic Felip Navarro Fuster. 
Per un costat, s’han destinat

21.504 euros per a pintar les fa-
çanes de l’interior del pati de
l’antiga Fàbrica de la Seda i les
parets exteriors de l’escenari
aplicant un color uniforme per a
tot l’entorn.
D’altra banda, s’estan realitzant

altres obres, per valor de 46.795
euros, amb reformes de diferents
espais públics. Actualment estan
finalitzant els treballs de rehabili-
tació dels banys que s’ubiquen al
costat de l’escenari amb l’objecte
de facilitar l’accessibilitat de les
persones amb diversitat funcio-
nal, així com diverses reparacions
en la façana, accés i entorn de l’e-
difici dels tallers.  També està pre-
vist actuar a les bambolines de
l’escenari, adequant la zona de

les escales per on es puja a la part
superior.  Finalment, s’instal·laran
portes de vidre darrere dels por-
tons de fusta de l’entrada princi-
pal a l’Espai Cultural La Nau ‘Julio
Martínez Blat’.

URBANISME

Reparacions i millores
al pati del Centre Cívic

Durant este estiu s’han exe-
cutat les obres de pavimen-
tació de la Ronda Sud, d’un
tram del carrer Jutera i l’inici
del camí de Foios. Els tre-
balls s’han desenvolupat
amb la inversió de 21.695
euros procedents del Pla de
Camins i Vials 2018-2019,
programa finançat per la Di-
putació de València per a mi-
llorar l’asfalt dels espais més
degradats de la localitat.

Pavimentació
dels carrers
més degradats

El manteniment de les zones
d’esbarjo de la localitat és una
de les prioritats de l’Ajuntament
de Vinalesa, que realitza inver-
sions de manera contínua per-
què la ciutadania tinga garantit
l’ús dels espais públics.
En esta ocasió, s’han invertit

15.854 euros per a la instal·lació
d’un paviment de seguretat en
la zona central del parc infantil
de la plaça del Mercat. També
s’ha renovat l’element de joc,
amb l’adquisició d’un nou apa-
rell que fomenta les habilitats
motrius dels menuts i menudes
de Vinalesa.

Es renova la zona central dels jocs infantils de la plaça del Mercat

Nou element de joc infantil instal·lat a la plaça del Mercat.

Resasfaltament de la Ronda Sud.

Treballs de pintura a una de les façanes del pati.
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EDUCACIÓ

Arriba el mes de setembre i els
xiquets i xiquetes reprenen la
normalitat, després de les llar-
gues vacances d’estiu, amb la
tornada a l’escola.
La directora del col·legi pú-

blic, Inma Alfonso, explica que
no sols l’alumnat inicia el curs
amb il·lusió, “també l’equip do-
cent comencem amb ganes de
posar en pràctica els projectes
que hem elaborat”. Enguany es-
tan a l’espera de la resolució de
la conselleria d’Educació per a
dur endavant iniciatives rela-
cionades amb les noves tecno-
logies i amb la diversificació de
la pràctica de l’esport. Pel que
fa a les infraestructures, com
cada any, l’Ajuntament ha realit-
zat tasques de manteniment al
centre durant l’estiu. Destaca la
inversió municipal de 5.600 eu-
ros per a adequar la instal·lació
elèctrica i fer les escomeses ne-
cessàries per a la col·locació de
ventiladors a les aules. Per la
seua banda, el centre escolar i
l’AMPA han assumit l’adquisició
dels aparells, que s’instal·laran
pròximament.
L’Escola Vedruna, per la seua

part, consolida enguany el pro-
grama encetat fa dos cursos al
voltant de l’educació inclusiva i
innovadora. Germán Herrero,
coordinador del cicle d’infantil,
explica que enguany “ampliem
els plans d’atenció a la diversi-
tat i gaudim per complet de les
noves instal·lacions de l’escola,
amb classes modernes i equi-
pades amb tecnologia avan-
çada”.  Guillem Ferrando, pro-
fessor de secundària, detalla
que durant este curs “s’amplia
el programa de cotutories a tota
l’etapa de Secundària, per po-
der atendre de manera més
efectiva les necessitats de tot

l’alumnat i les seues famílies, i
s’estén la mediació educativa,
posada en marxa en 6é de pri-
mària, a altres cursos”.
L’oferta educativa de Vina-

lesa la completa l’escola infantil
municipal Ninos. La directora
del centre, Verònica Senent, re-
marca que en este nou curs han
tractat de millorar l’adaptació
dels infants amb un major
temps d’acollida i amb una
certa delimitació del paper que
han de fer les famílies durant
este procés. “Hem augmentat

fins a tres els dies en què els
pares i les mares acompanyen
els seus fills en les activitats d’i-
nici de curs de l’escola, però els
hem remarcat que han de dei-
xar que siguen ells els qui ex-
ploren l’entorn, els qui conque-
risquen l’espai i s’apropen als
materials”, detalla la directora. 
El projecte desenvolupat per

Ninos se centra en el respecte
del desenvolupament de cada
xiquet i xiqueta, amb el treball
dels aspectes que conformen el
xicotet món dels menuts.

Comença el curs a Vinalesa amb
novetats als centres escolars

Pares i mares en el període d’adaptació dels menuts a l’inici del curs de l’escola infantil Ninos.

Alumnat d’infantil del col·legi Vedruna.CEIP Josep Blat Gimeno de Vinalesa.
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DESENVOLUPAMENT

El consum de drogues suposa una
preocupació que no sempre se
sap afrontar. És per això que els
dubtes o el descobriment en la
manera d’actuar pot condicionar-
nos a l’hora d’intentar acabar amb
el consum dels nostres fills i filles.
Si hem detectat que el nostre
fill/filla està consumint alguna
substància, és el nostre moment
d’actuar:
a Dialoga: Observa la situació,
mostra preocupació i centra’t en
el “nosaltres” i no en el “tu”.
a Mostra’t disponible i accessi-
ble: Fes-li saber que pot comptar
amb tu i no fugir de la tu.
aDedica-li més temps: Allunyar-
se i no parar atenció és amagar-lo,
i això no ajuda en absolut.
a Pensa que té problemes, que
ell/ella no és un problema: Entén

que és una persona que està pas-
sat per una situació problemàtica,
però el nostre fill/filla no és un
problema en si mateix.
De la mateixa manera que

hem d’intentar realitzar totes es-
tes accions, de manera racional,
també hem d’evitar algunes acti-
tuds que no ajudaran a intentar
solucionar la situació:
a Desesperar-te: No totes les
persones que consumixen droga
desenvolupen dependències, i no
totes aquelles que les desenvolu-
pen són incapaces de deixar-les.
a Tirar per cara: Culpar no ajuda
i, a més, allunya. No és bona idea.
a Criticar violentament: Fa més
efecte felicitar per encerts que
criticar per errors. La crítica ha
de ser constructiva i estar diri-
gida cap al comportament, no cap

a la persona.
a Pensar i castigar com a primer
i únic recurs: Es pot negociar, po-
sar normes i acordar càstigs si no
es complix allò negociat.
a Sospitar contínuament: Millor
un “confie en tu” que una sospita
contínua.
a Llevar importància, no ajuda:
Passar de l’assumpte no soluciona
res. El problema i la persona estan
ahí i ens necessiten.

ELS NOSTRES FILLS/FILLES I LES DROGUES III

El departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament, àrea gestionada
per la Mancomunitat del Carrai-
xet, ha presentat un any més la
Setmana de les Persones majors
amb un seguit d’activitats adre-
çades als veïns i veïnes d’edat
més avançada que es desenvolu-
pen entre els dies  25 de setem-
bre i 1 d’octubre.
La programació es va iniciar el

dimecres passat amb una xarrada
sobre la depressió en persones
de la tercera edat i l’endemà es va
desenvolupar una sessió sobre
meditació mindfulness.
Les accions continuen el 27 de

setembre amb un taller de pin-
tura i decoupag que es desenvo-
luparà a la Llar dels Jubilats, di-
nàmica que es repetirà el dia 30.
El diumenge 29 tindrà lloc un di-
nar al pati del Centre Cívic seguit

de l’actuació de la Hey You Group.
El 31 de setembre es realitzarà
una excursió a València i el pro-
grama es tancarà l’1 d’octubre
amb un taller de dansa tradicional
valenciana a l’Espai Cultural la
Nau ‘Julio Martínez Blat’.

Se celebra la Setmana de 
les Persones Majors

L’Ajuntament disposarà dels
serveis oferits un any a temps
complet per tres noves perso-
nes gràcies als programes
EMCUJU i EMPUJU de la Ge-
neralitat. La primera modali-
tat, adreçada a persones qua-
lificades de fins a 30 anys,
disposa d’una dotació de
27.219,16 euros que s’inverti-
ran en la contractació d’una
persona graduada en Psicolo-
gia i Treball Social i una altra ti-
tulada en Ciències de l’Activi-
tat Física i l’Esport. La segona,
per a persones de fins a la ma-
teixa edat sense qualificació
específica, compta amb
26.422,42 euros per a selec-
cionar un conserge per al
col·legi públic.

Plans d’ajuda
a l’ocupació
per a joves
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FESTES

La proximitat del mes d’octubre,
com cada any, té un significat molt
especial a Vinalesa: la celebració
de les Festes Majors. Una vegada
més, la programació conté actes
molt variats amb l’objectiu que
tot el poble s’unisca als festejos
en un ambient de distensió i ger-
manor.
El 28 de setembre se celebrarà

el Dia dels Xiquets, amb activitats
infantils al pati del Centre Cívic al
matí, una cercavila a la vesprada i
un sopar amb animació a la nit.
El 4 d’octubre, dia de la Verge

del Pilar, tindrà lloc la nit de les to-
rrades. L’endemà arribarà la 25a
edició del Festival de Bandes a
Festes, que comptarà amb la par-
ticipació de la Unió Musical d’On-
dara i de la Societat Ateneu Musi-
cal del Port de València, a més de

la Societat Renaixement Musical
de Vinalesa. El dia 6 es realitzaran
actes en commemoració de la
Mare de Déu del Rosari.
El 8 d’octubre s’ha convidat a

persones de totes les edats a par-
ticipar en un sopar popular, esde-
veniment que estarà seguit per
l’actuació de l’Orquestra Scream.
El 9 d’octubre, Dia de la Comuni-
tat  Valenciana, s’iniciarà la jor-
nada amb un parc infantil al
col·legi Josep Blat Gimeno. A les
12 hores començarà l’acte institu-
cional i la inauguració de l’expo-
sició “Pels Nostres” i, a continua-
ció, la Banda Juvenil de la Societat
Renaixement Musical de Vinalesa
oferirà un concert. A les 14 hores
es repartirà caldera al carrer dels
Jocs, a les 17 hores començarà una
partida de galotxa al carrer de pi-

lota ‘Puchol II’ i a les 20 hores un
correfoc a càrrec de la Falla dels
Xiquets recorrerà alguns dels ca-
rrers del poble.
L’11 d’octubre se celebrarà la

nit de disfresses i les Festes es tan-
caran els dies 12, 13 i 14 d’octubre
amb els actes en honor a la Verge
del Pilar, Santa Bàrbara i Sant Ho-
norat respectivament.

Veïns i veïnes es preparen per
a viure les Festes d’Octubre

El pati del Centre Cívic acollirà la
15a la Fira del Comerç Local els
dies 19 i 20 d’octubre, organit-
zada per l’Ajuntament i l’Associa-
ció de Comerciants. La iniciativa
té com a objectiu convidar a la
ciutadania a descobrir l’ampla
varietat i qualitat dels productes i
serveis que es poden trobar als
establiments del poble.

15a edició de la 
Fira del Comerç

La regidoria de Sostenibilitat
portarà a terme durant les Fes-
tes d’Octubre la campanya
“Fem profit en festes”, adreçada
a reduir l’ús de plàstics d’un sol
ús durant les activitats progra-
mades. Així, les begudes se
serviran en gots reutilitzables,
tal com ja es va fer l’any passat.
Enguany, a més, també s’utilit-
zaran vaixelles compostables
durant els sopars populars, amb
coberts d’almidó de dacsa i
plats de polpa de cel·lulosa que
es podran dipositar als conteni-
dors de matèria orgànica.

Amb aquestes mesures es
pretén impulsar una nova cul-
tura del consum conscient i res-
ponsable; implantar un model
de gestió de productes que afa-
vorisquen la prevenció de resi-
dus i la seua reutilització; avan-
çar cap a una economia circular
que, des de l’àmbit local, que
innove per tal d’allargar el cicle
de vida de les matèries prime-
res; i donar exemple des de
l’administració municipal pel
que fa a la reducció, reutilitza-
ció, recollida selectiva i recu-
peració de recursos.

Evitem els plàstics d’un sol ús amb
la campanya “Fem profit en festes”

SOSTENIBILITAT
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Esports VinalesaESPORTS

El veí de Vinalesa Vicent Peydro
Ros va viatjar a finals de juliol a
Moita (Portugal) junt amb la Se-
lecció Valenciana de Pilota per a
disputar el Campionat Interna-
cional del Joc de Pilota. Peydro i
els seus companys d’equip es
proclamaren campions absoluts
de l’esdeveniment, assolint la me-

dalla d’or en el trofeu de llargues
i la de plata en les modalitats de
Wallball, Joc Internacional i Pilota
Portuguesa. 
La representació femenina de

la Selecció Valenciana també va
fer una actuació excepcional, sent
tanmateix proclamades campio-
nes absolutes del campionat.

Vicent Peydro, campió
d’Europa amb la sub-19

Dissabte 28 de setembre l’e-
quip de Vinalesa de la Copa
Diputació d’Escala i Corda,
format per Puchol II i Tomàs
II, disputarà la tercera jor-
nada de la lliga contra De La
Vega i Jesús, formació repre-
sentant d’Almussafes. Serà
en el Trinquet de Pelayo a
les 6 de la vesprada.
El nostre equip ha guan-

yat les partides de les dues
primeres jornades i lidera la
classificació del grup B.

Vinalesa a la 
Copa Diputació 
d’Escala i Corda

Amb la festa aquàtica celebrada
el passat 1 de setembre a la pis-
cina municipal va concloure la
temporada d’estiu a Vinalesa,
durant la qual centenars de
veïns i veïnes de la localitat han
gaudit de les instal·lacions del
poliesportiu amb la realització
dels cursos de natació i els
banys lliures. 
Ara comença el nou curs, i

les Escoles Esportives de Fut-
bol i Bàsquet ja han iniciat els
entrenaments a les diferents ca-
tegories. La resta de modalitats
s’iniciaran passades les festes
d’Octubre.

Acaba la temporada d’estiu i comencen les Escoles Esportives

Festa de fi de curs de les Escoles Esportives celebrada el passat més de juny.

Tomàs II i Puchol II.

Vicent Peydro Ros (el segon per l’esquerra) amb els seus companys d’equip a Portugal.



Novetats al Gimnàs Municipal. El Gimnàs Municipal ha obert les seues portes després de les va-
cances d’agost amb noves propostes per al veïnat de Vinalesa. S’ha ampliat l’horari d’obertura de les
instal·lacions i s’han programat noves activitats dirigides. Enguany, a més, s’ha organitzat una jornada
de portes obertes, gratuïta, per a totes aquelles persones que vulguen provar els equipaments i as-
sistir a algunes classes dirigides. Serà el pròxim diumenge 29 de setembre a partir de les 10 hores. 
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ESPORTS

El teixit esportiu de Vinalesa s’ha
implicat un any més en l’organit-
zació de les Festes Esportives, im-
pulsades des de ja fa alguns anys
per la regidoria d’Esports per a
fomentar un estil de vida saluda-
ble entre la ciutadania.
Les activitats començaren el 30

d’agost amb una partida de la
Copa Diputació de València de
frontó valencià, amb l’enfronta-
ment de Puchol II i Adrià de Quart
contra De La Vega i Adrià de Mu-
seros. El següent esdeveniment
programat, el Dia de la Bici previst
per al 15 de setembre, va ser fi-
nalment anul·lat per les previ-
sions meteorològiques. Sí que hi
tingué lloc la Volta a Peu cele-
brada el passat 22 de setembre.
Més de 300 veïns i veïnes de totes
les edats participaren en la car-
rera, amb un recorregut pel nucli

urbà d’entre 100 metres i 2.250
metres segons cadascuna de les
categories.
Ja en octubre, el dia 5 es des-

envoluparan els tornejos organit-
zats pels clubs de Bàsquet i Fut-
bol, i durant tot el cap de setmana
seran les 24 hores de Pàdel. 

Les Festes Esportives conclou-
ran el 9 d’octubre amb la tradi-
cional partida de festes al carrer
de pilota municipal “Puchol II”.
S’enfrontarà un equip de jugadors
professionals contra la formació
d’Alfarp, actual campiona del Tro-
feu Autonòmic de Galotxa.

Les Festes Esportives tornen a
gaudir d’una gran participació

Lliurament de premis de la Volta a Peu.Partida de la Copa Diputació de frontó valencià.
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DADES
METEOROLÒGIQUES

D’AGOST

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Les endivinalles de...” 
de Llorenç Giménez

“Tierra mar y aire” 
de P. Campos Doménech

El contacontes i mestre Llo-
renç Giménez és considerat
un dels principals responsa-
bles de la difusió de la figura
del rondallaire en tot el terri-
tori valencià. Gran recupera-
dor del patrimoni oral i po-
pular valencià, des de finals
dels anys 90, va centrar la
seua activitat professional en
desenvolupar l’ofici de con-
tacontes, que va narrar en es-
coles i carrers. A més, va es-
criure títols com “Les
endevinalles de Llorenç”,
“Adivinanzas” o “Els embar-
bussaments de Llorenç”.

Patricia Campos Doménech
nos ofrece un recorrido auto-
biográfico y testimonial que
abarca desde su infancia, su
pasión por el fútbol, los pri-
meros años de universidad en
Valencia, hasta la pasión por
volar que la empujó a entrar
en la Armada Española como
piloto de reactor, siendo la
primera y única mujer que ha
alcanzado este rango. Cuando
pudo convertirse en la pri-
mera española entrenadora
profesional de un equipo de
fútbol femenino en Estados
Unidos, no lo dudó. 

A escassos dies del començament
de les Festes Patronals i Locals, des
de la Policia Local es realitzen les
funcions de coordinació necessà-
ries perquè estos dies discórre-
guen amb la normalitat i seguretat
que tots desitgem. Confiem un any
més que la col·laboració i la con-
sideració del veïnat i els visitants
ajudaran al normal discórrer.
Enguany, com l’any passat, hem

vist com en algun poble pròxim
han ocorregut fets que han pro-
duït una alteració de l’ordre. Com
l’any passat, proposarem que la
millor mesura contra aquells que
volen alterar les festes siga la par-
ticipació veïnal en actitud festiva i
cívica. A les mares i pares dels
més joves, els recomanem que els
donen els consells perquè sàpi-
guen reaccionar davant situacions
de risc, en actitud de protecció i
mai augmentant el conflicte.
A les dones més joves, aconse-

llar que no s’allunyen soles de la
zona d’oci, prenguen mesura de
desconeguts que els oferisquen
beguda o altres substàncies o s’a-
proximen a llocs on puguen ser
vulnerables. Per descomptat, no
toleren cap agressió sexual ni de
cap tipus i denuncien els fets.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 25,3 ºC 
Temperatura mínima: 17,4 ºC
Temperatura màxima: 31,4 ºC

Velocitat mitjana del vent: 3,9 km/h
Ràfega màxima: 51,5 km/h
Precipitació total: 3,4 mm


