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Servei de conciliació
amb l’Escola d’Estiu
i el Campament Urbà

de Vinalesa

Exposició gràfica 
a l’Espai Jove amb 
la mostra itinerant
‘Exili Il·lustrat’

Puchol II guanya la
XXIX Lliga Bànkia
d’escala i corda amb
Guillermo i Tomàs II
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URBANISME

L’Ajuntament rehabilita el pati de
darrere de l’escenari del Centre Cívic
L’Ajuntament de Vinalesa ha reha-
bilitat el jardí de darrere de l’esce-
nari del pati del Centre Cívic, la
pavimentació de la superfície i les
escomeses de llum, aigua i reco-
llida de pluvials. Els treballs també
han contemplat la recuperació de
la pèrgola, tot i que els seus orí-
gens semblen ser una gàbia d’aus. 
El projecte s’ha desenvolupat amb
la inversió de 103.000 euros del
programa SOM de la Diputació. 

L’aposta municipal per donar
valor a l’antiga Fàbrica de la Seda,
conjunt arquitectònic declarat Bé
de Rellevància Local i centre de les
activitats que es desenvolupen a
Vinalesa, continua desenvolupant-
se amb contínues intervencions
tant a l’interior com l’exterior de
l’espai. Ara per ara està acabant-se
la reconstrucció del forjat a l’edifici
que allotja la seu de les ames de
casa (antic ambulatori). 

aPODA D’ARBRES
Durant les últimes setmanes
s’han realitzat tasques de man-
teniment i millora als espais pú-
blics de Vinalesa amb la poda
dels arbres i l’adequació de les
zones verdes dels parcs i jar-
dins municipals.

aELIMINACIÓ D’UN 
FORMIGUER GEGANT
L’Ajuntament està treballant en
l’eliminació d’un formiguer de
grans dimensions a la plaça
Ausiàs March. Durant esta set-
mana s’ha aplicat un tractament
específic i molt potent, per la
qual cosa la zona ha estat tan-
cada durant 24 hores amb l’ob-
jecte d’evitar la intoxicació dels
menuts usuaris del parc. 

Pati de darrere de l’escenari del Centre Cívic de Vinalesa, amb la pèrgola recuperada.

PARCS I JARDINS

Aplicació del tractament per a eliminar el formiguer a la plaça Ausiàs March i tancament preventiu.

El parc del Molí ha estat un dels emplaçaments on s’han realitzat treballs de poda de l’arbratge.
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EDUCACIÓ

En poc menys d’un mes, i si
la situació sanitària ho per-
met, els xiquets i xiquetes de
Vinalesa tornaran a les aules
després de molts mesos
sense aprenentatge presen-
cial.  També ho faran els més
menuts, molts d’ells per pri-
mera vegada, que caminaran
des de la protecció del nucli
familiar fins a la conquesta
de nous espais on sociabilit-
zar, sentir-se estimats i des-
envolupar les primeres fer-
ramentes d’autonomia.

A Vinalesa disposem de
l’Escola Infantil Municipal,
gestionada per la Coopera-
tiva Ninos, que compta pla-
ces reconegudes, homolo-
gades i subvencionades per
la conselleria d’Educació i
amb ajudes directes de l’A-
juntament de Vinalesa. Els
projectes que Ninos desen-
volupa es fonamenten en el
joc, la llibertat d'acció, l'a-
fecte i el reconeixement a la
diversitat com la base peda-
gògica. L’escola compta
amb unes instal·lacions im-
millorables i professionals
que acompanyen el creixe-
ment dels xiquets i xiquetes.

Amb l'objectiu de donar una al-
ternativa d'oci durant l'estiu als
xiquets i xiquetes de Vinalesa,
després del temps de confina-
ment  sense assistir als centres
educatius, l’Ajuntament de la lo-
calitat ha desenvolupat l’Escola
d’Estiu, un servei de conciliació
durant el mes de juliol entre les 9
i les 13 hores que ha oferit a les
persones participants una va-
riada programació d’oci educa-
tiu i jocs esportius.

Atesa la crisi sanitària, s'han
dut a terme una sèrie de proto-
cols d’higiene molt estrictes i una
adequació de tota la programa-
ció per a respectar les mesures

de distància, i així evitar el risc de
contagi entre les persones assis-
tents. Aquestes mesures, com a
principal pilar, han estat la sepa-
ració per grups de no més de
quinze xiquets i xiquetes i evitant
la seua interacció, així com la di-
visió per espais, tant en el col·legi
públic com en l’Espai Jove, afavo-
rint zones independents a manera
de “tallafocs”. En entrar, cada
matí, s’ha pres la temperatura a
tots els presents i se’ls ha llavat la
sola de les sabates, intentant brin-
dar un entorn segur en el qual no
hi haguera risc de contagi, així
com per a la tranquil·litat de les
famílies dels menuts.

Servei de conciliació amb
l’Escola d’Estiu de Vinalesa

Escolarització per a
nadons pròxima i de
qualitat amb Ninos
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JOVENTUT

Oci compartit i de qualitat per a
joves amb el Campament Urbà

Tot i la situació d’emergència sa-
nitària, l’Ajuntament de Vinalesa
ha organitzat, un any més, el Cam-
pament Urbà per al jovent del po-

ble. S’ha desenvolupat seguint
l’estricte protocol d’higiene i se-
guretat per a evitar contagis de
coronavirus, però afavorint l’oci

compartit i de qualitat durant les
vacances de les persones partici-
pants amb un ventall d’activitats
variades a l’Espai Jove. 

Entre el 21 i el 26 de juliol l’Es-
pai Jove de Vinalesa va acollir
l’exposició itinerant ‘Exili Il·lus-
trat’, coordinada amb l’IVAJ amb
la col·laboració de la Manco-
munitat del Carraixet. A la mos-
tra vam poder gaudir d’una ga-
leria de 36 vides dibuixades per
il·lustradors i il·lustradores dels
més variats estils, que repre-
senten a personatges que van
marxar a l'exili. 

‘Exili il·lustrat’,
exposició gràfica
a l’Espai Jove
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TAULÓ D’ANUNCIS

I TU. . .
RECICLES?

HORARI PER A TIRAR EL FEM
De 20:00h a 22:00h

CONTENIDOR DE  PAPER
Envasos de cartó,
papers, revistes i diaris.

CONTENIDOR DE VIDRE
Ampolles de vidre, pots,
gots...

    CONTENIDOR DE PLÀSTIC
Envasos,  brics,  llaunes...

CONTENIDOR ORGÀNIC
Matèria orgànica...

per no molestar al veïnat.

#jorecicle     #joreutilitze     #joreduïsc 

Col·laboració Ciutadana:
-Sempre que siga possible, demanar Cita per telèfon.

Centre de Salut de Vinalesa: 961205660
-També es pot demanar Cita per correu electrònic.

Correu electrònic: paci_csfoios@gva.es
     · Escriu en l'assumpte a quin Metge va dirigit
     · Indica el teu Nom, nº de SIP i la malaltia
     · Pots adjuntar Fotografies.
-El teu metge t'atendrà: via telefònica, per correu i si cal

de manera presencial.

CIVISME:
-Tinguem Paciència, els sanitaris estan treballant

tant com poden.
-Utilitzem  les consultes d'Urgències

responsablement.
-Temporalment podran ser atesos per metges

diferents o en poblacions diferents. (Albalat o Foios)

RECORDATORI 
de l'Ajuntament de Vinalesa

COVID- 19

INDICACIONS GENERALS:
-Ús obligatori de la mascareta, per a majors de 6 anys.

-Mantenir el distanciament social de 2 M.

-Renta't les mans freqüentment (Hidrogel)

Al Centre de Salut:
-Evitar el cúmul de pacients en la Sala d'Espera

-Destinar 1 de les consultes per valorar exclusivament a

pacients sospitosos d'infecció per Covid-19 

-Evitar en el possible les consultes presencials.

L'Equip de professionals sanitaris de la Zona bàsica (Albalat-
Foios-Vinalesa) demanen la col·laboració ciutadana.

aOCUPACIÓ
El Servei Valencià d’Ocupació i
Formació ‘LABORA’, en col·labo-
ració amb l’Ajuntament de Vina-
lesa, convocarà pròximament la
contractació dirigida a persones
menors de 30 anys. Si esteu inte-
ressats o interessades en formar
part de la selecció, cal que esti-
gueu inscrits com a demandants
d'ocupació i estar donats d'alta
en el Sistema Nacional de Ga-
rantia Juvenil. Més informació a
l’Agència de Desenvolupament
Local (ADL) de Vinalesa, a tra-
vés del telèfon 96.149.97.98 (ex-
tensió 3).

aADMINISTRACIÓ
Durant el mes d’agost, els certi-
ficats d’empadronament indivi-
duals i col·lectius i altres docu-
ments que hagen d’estar signats
pel departament de secretaria-
intervenció tardaran a expedir-
se 5 dies per vacances del per-
sonal funcionari. D’altra banda,
moltes de les gestions amb l’ad-
ministració poden realitzar-se a
través de la seu electrònica, a la
qual es pot accedir directament
des de la web de l’Ajuntament
de Vinalesa, que recentment ha
estat renovada pel departament
d’Informàtica.

aI TU... RECICLES?
L’Ajuntament està duent a terme
una campanya  per tal d’afavorir
el reciclatge i tirar el fem als
contenidors a l’hora adequada
amb l’objecte de no molestar el
veïnat. Així, l’horari per a abocar
les deixalles és de 20 a 22 hores,
quan el sol està amagant-se i no
provoca la intensificació de l’o-
lor dels residus. D’altra banda,
una de les mesures d’higiene
per a evitar contagis per coro-
navirus és deixar els conteni-
dors oberts, de manera que no
s’hagen d’obrir i tancar quan es
dipositen les bosses.
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PREVENCIÓ

a4 de setembre
Presentació del llibre Nepal
prop del cel. Caminant pels
Annapurna, del veí de Vina-
lesa Enric Alcayde. A les
20.00 hores a l’Espai Cultural
La Nau Julio Martínez Blat. 

L’autor explica que ha estat
“el meu tercer trekking con-
secutiu pels Himalaies (...), tot
un desafiament físic i psicolò-
gic”. Va visitar la poc explo-
rada vall de Naar Phu de cul-
tura tibetana, i va caminar per
sobre els 5000 metres d’alti-
tud en els mítics Kang La Pass
i Thorong La Pass i el Tilicho
Lake.  “Uns mesos abans la in-
esperada mort de Daniel col-
pejava sense pietat la meua
família i a mi. Necessitava dis-
tància física i emocional per
poder entendre-ho. L’esforç
físic i mental durant el trek-
king em van ajudar a com-
prendre i a asserenar-me”, ha
expressat Alcayde.

a5 de setembre
Concert i sopar d’estiu de la
Societat Renaixement Musi-
cal de Vinalesa. A les 22 ho-
res al pati del Centre Cívic.

El concert estava previst per
al passat 24 de juliol, però
s’ha ajornat per prevenció da-
vant el coronavirus. Hi haurà
aforament limitat i per tal
d’assistir caldrà reservar
plaça (nombre de cadires) a
través de l'app de l'Ajunta-
ment de Vinalesa o al telèfon
de l’Ajuntament 96 149 97 98.
Possibilitat de reservar taula
per a sopar, que estaran se-
parades per grups de 6 per-
sones. Els assistents hauran
de seguir les normes d’hi-
giene i distanciament durant
l’espectacle. 

AGENDA CULTURAL
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ESPORTSEsports Vinalesa

Nou èxit esportiu
del pilotari Puchol II

El pilotari professional veí de Vi-
nalesa, Puchol II, s’ha proclamat
campió de la XXIX Lliga Bankia
d’escala i corda. Es tracta del
campionat per equips més im-
portant d’aquesta modalitat de la
pilota valenciana, que el rest vi-
nalesí ja va guanyar en 2015 junt

amb Santi. En aquesta ocasió ho
ha fet acompanyat del seu com-
pany Guillermo en la punta i de
Tomàs II en la posició de mitger,
en una intensa i sufocant final ju-
gada el passat 1 d’agost al trin-
quet de Pelayo contra l’imponent
trio de Pere Roc II, Javi i Carlos.

L’alumne de l’escola municipal
de pilota valenciana Joan Orts
s’ha proclamat subcampió auto-
nòmic de frontó individual en la
categoria de cadet. Va jugar la fi-
nal el passat 21 de juliol al trin-
quet de Massamagrell en una lli-
gueta contra altres 4 finalistes.
Enhorabona a tot el Club Pilo-
tari Vinalesa per la seua tasca de
promoció.

Joan Orts es
proclama subcampió
a l’autonòmic de
frontó individual

Seguint tots els protocols sa-
nitaris, el gimnàs municipal
obrirà en setembre al públic.
Entre altres mesures, caldrà
reservar la plaça per a assis-
tir a qualsevol de les activi-
tats dirigides i a la sala de
musculació. Hi haurà servei
específic de neteja en tota la
instal·lació esportiva.

Es prepara la nova
temporada al
gimnàs municipal

El pròxim 15 de setembre
tindrà lloc la reunió de la co-
missió d’organització de les
Escoles Esportives Munici-
pals per acabar de perfilar la
planificació de la temporada
2020-2021, que discorrerà
segons els protocols esta-
blerts dins la nova normalitat
i sempre en funció de l’evo-
lució i control de la pandè-
mia. Els Clubs es troben pre-
parant les matrícules i
pròximament s’obrirà el pe-
ríode d’inscripció per a totes
les modalitats esportives.

Matriculació per
al curs 2020-2021
de les EEMM

Tot i que durant el mes d’a-
gost ja no hi ha activitats diri-
gides a la població al polies-
portiu municipal, les ins-
tal·lacions romandran ober-
tes de dilluns a dissabte entre
les 10 i les 12 del matí i les 6
i les 10 de la nit per a afavorir
la pràctica esportiva.

Obertura del
poliesportiu
durant l’agost



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: Impressos G2
Direcció i edició: Alamida
Dipòsit Legal: V-3506-1999

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

DE JULIOL

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Matèria de Bretanya” 
de Carmelina Sánchez

“Como maté a mi padre” 
de Sara Jaramillo

Obtingué el Premi Andrò-
mina dins els Premis Octubre
del 1975. Aquesta emblemà-
tica obra ens revela el món
d’Altea en els anys de la seua
infantesa. «La mar vivia a una
badia molt gran» és la pri-
mera frase del llibre, que ens
trasllada la màgia i la ten-
dresa amb què s’acompa-
nyen els records. L’autora ens
mostra  que la infantesa és
una forma de veure el món,
una visió màgica i mística,
amb sentiments oceànics i
amb una tendència a l’hero-
ïficació de l’entorn.

“Cuando tenía once años, un
sicario mató a mi padre. Yo
era una niña que no imagi-
naba que algo así pudiera pa-
sar. Pero pasó. Todavía me
cuesta creer que apenas
treinta y cinco gramos de
acero y un gramo de pólvora
hayan podido acabar con una
familia.” Tras el éxito de la no-
vela en Colombia y mientras
Francia prepara su traduc-
ción, Cómo maté a mi padre
llega a los lectores de ambos
lados del océano como una
de las revelaciones literarias
de los últimos tiempos.

En este article volem fer refe-
rència a la “nova normalitat” amb
la qual, després del període de
confinament i encara en la crisi
sanitària, estem convivint. Es
tracta d’aprendre de nou a rela-
cionar-se amb les altres perso-
nes i amb l’entorn, un període
difícil pels canvis que hem d’in-
terioritzar: l’ús de les mascare-
tes, la distància social, el llavat
de mans, les desinfeccions… Les
mesures han vingut per a que-
dar-se durant el temps en què
estiga vigent la crisi sanitària.

Esta nova manera de fer les
coses, com l’obligatorietat d’ei-
xir al carrer amb mascareta, pot-
ser siga incòmoda durant l’estiu,
però és la millor forma de pre-
vindre, de no tornar al confina-
ment i, a més, de mostrar la part
responsable i solidària de ca-
dascú, perque esta crisi no l’a-
cabà un govern, un estat o un or-
ganisme en solitari, serà un
esforç entre tots fins que arribe
una vacuna.

És important complir les nor-
mes que ens han indicat i estar
disposats a fer més esforç si cal
per a tornar a com estàvem
abans de la pandèmia.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 25,8 ºC 
Temperatura mínima: 19,2 ºC
Temperatura màxima: 32,9 ºC

Velocitat mitjana del vent: 4,2 km/h
Ràfega màxima: 38,6 km/h
Precipitació total: 9,2 mm


