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del Menor per a
l’atenció integral
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El plenari aprova 
sol·licitar l’adhesió 
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Es reobri el Poliesportiu
i el Gimnàs oferix 

classes presencials 
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BENESTAR SOCIAL

El Centre de Dia ‘Pere Bas’ de
Vinalesa reobri amb torns setmanals
Des de fa un parell de setmanes
el Centre de Dia ‘Pere Bas’ de Vi-
nalesa torna a estar en funciona-
ment per a oferir a les persones
usuàries el servei d’acompanya-
ment, cures, atenció mèdica i de
desenvolupament personal, tant
físic com cognitiu. De moment,
per tractar-se d’un grup extrema-
dament vulnerable al coronavi-
rus, el centre ha establert dos
grups d’usuaris, que es van alter-
nant cada setmana. D’aquesta ma-
nera s’intenta atendre la necessi-
tat de les famílies i garantir les
mesures recomanables per a pre-
vindre possibles contagis. 

Des del centre expliquen que
s’estan recopilant “les vivències
del confinament i aportant infor-
mació per part d´infermeria.Tot
això, sense oblidar que el més im-
portant és adaptar-nos a la situa-
ció per a tornar a la rutina”.

Des del departament de Serveis
Socials es posarà en marxa prò-
ximament un nou programa ano-
menat ‘Menjar a Casa’, destinat a
les persones majors i a les per-
sones amb dependència o di-
versitat funcional, amb l’objectiu
de millorar la seua qualitat de
vida mitjançant la dispensació
de menjar preparat per a calfar,
complet i equilibrat. Es tracta
d’una nova atenció domiciliària
que consisteix en l’entrega dià-
ria (de dilluns a divendres, ex-
ceptuant festius) d’un menú
complet adaptat a les necessi-
tats nutricionals de cada usuari.

El servei s’adreça a les per-
sones majors o depenents que
volen seguir vivint en les seues
cases, la majoria de les quals
viuen soles o presenten dificul-
tats de mobilitat i, en molts casos,
no es veuen capacitades per fer
la compra i cuinar. 

La iniciativa ha estat apro-
vada pel plenari de la Corpora-
ció i prompte es posarà en
marxa. Estarà finançada al 50%
entre l’Ajuntament i les perso-
nes beneficiàries.

Nou servei amb 
el programa
‘Menjar a casa’ El plenari de la Corporació

ha aprovat la modificació de
l’ordenança que regula les
ajudes als medicaments per a
persones majors. El departa-
ment de Serveis Socials va as-
senyalar la necessitat d’ac-
tualitzar la normativa per a
regular la subvenció als me-
dicaments que estan exclosos
de la Seguretat Social. Des-
prés de mantenir reunions
amb la metge de zona sanità-
ria, els metges de capçalera
del Centre de Salut i la farma-
cèutica, s’ha trobat conve-
nient mantenir l’ajuda mar-
cant uns límits màxims per a
cada persona i actualitzar el
llistat de medicaments.

Ajuda als
medicaments

Les persones usuàries del Centre de Dia es preparen per a la classe de gimnàstica corporal.
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EDUCACIÓ

L’escola infantil municipal de
Vinalesa té el període de matrí-
cula obert per al pròxim curs
escolar 2020-2021, i fins i tot
compta amb alguna plaça dis-
ponible en els tres nivells que
escolaritza. La coordinadora del
centre, Verónica Senent, recorda
que per a l'alumnat nascut en
2018 l'escolarització serà total-
ment gratuïta, ja que està sub-
vencionada per Conselleria.
Tanmateix, per a l'alumnat de
2019 i 2020 les ajudes van per
trams d’edat i ara és el moment
de tramitar-les. A més, l’escola-
rització en aquests trams d'edat
garanteix la continuïtat al de 2-
3 anys de manera gratuita.

El centre ofereix al xiquet i la
xiqueta des de les 16 setmanes
de vida l’oportunitat per a des-
envolupar les seues competèn-
cies, on el joc, la llibertat d'ac-
ció, l'afecte i el reconeixement a
la diversitat són la base peda-
gògica. Compta amb unes ins-
tal·lacions immillorables que

ofereixen infinites possibilitats
de descobriment, amb am-
bients acollidors, motivadors i
flexibles, i professionals que
acompanyen amb afecte el crei-
xement de cada xiquet i xi-
queta.

“Concebem una escola com-
promesa amb la població i amb
l'entorn i sempre oberta a la
participació de tota la comunitat
educativa”, explica Verónica,
que a més recalca que tots i to-
tes “estem vivint el present amb
molta incertesa, però és impor-
tant remarcar a les famílies que
el moment de sol·licitud d'aju-
des per al pròxim curs escolar
és ara, i no se'ls pot passar el
termini. Convide a qualsevol fa-
mília que tinga dubtes o inquie-
tuds a què ens contacte per a
plantejar les opcions que tenen
a la seua disposició".

Més informació a través del
telèfon 96.149.27.32 o mitjan-
çant el correu vsenent@escole-
sinfantilsninos.com.

CREIXEM AMB LA CONFIANÇA
DELS QUI ENS FAN CRÉIXER

L’Ajuntament de Vinalesa, amb la
finalitat d’oferir una atenció inte-
gral a la infantesa, ha creat la Co-
missió del Menor, un òrgan for-
mat pels agents polítics, socials i
educatius de la localitat que ser-
visca per a garantir la màxima
protecció d’aquest sector pobla-
cional. Té com a principal objec-
tiu entendre les necessitats reals
de la població menor d’edat, afa-
vorint la col·laboració i la coordi-
nació periòdica de tots els pro-
fessionals que intervenen amb els
menors en l’àmbit municipal per
a evitar situacions de risc o des-
protecció. 

Una de les tasques de la co-
missió és la detecció i actuació
davant el consum d’alcohol i
substàncies estupefaents per part
dels menors, l’absentisme i as-
setjament escolar, la violència re-
buda o exercida cap a família i
l’abandonament de les responsa-
bilitats i la cura familiar dels xi-
quets i xiquetes de Vinalesa.

Es crea la Comissió
del Menor per a
l’atenció integral
de la infantesa

La Corporació va aprovar al ple-
nari extraordinari del passat 18 de
juny els pressupostos consolidats
per al 2020, que ascendixen en to-
tal a 3.016.109,10 euros. D’ells,
2.441.552,10 euros corresponen
al pressupost de l’Ajuntament i els
574.587 euros restants al del Pa-
tronat de Serveis Integrals.

Segons la memòria realitzada
pel departament d’intervenció,  el
document pressupostari es fona-
menta en quatre objectius: el

manteniment dels compromisos
subscrits amb associacions i enti-
tats, així com l’ampliació d'aquests
compromisos, especialment pel
que fa a la tercera edat i col·lectius
vulnerables; l’increment de les in-
versions, amb la finalitat de millo-
rar les infraestructures del muni-
cipi i iniciar un camí cap a la
modernització administrativa; l’e-
liminació de deutes pendents, per
tal d'aconseguir una Corporació
amb uns comptes depurats; i la

promoció de l'esport, la cultura,
l'educació, la sostenibilitat i la
igualtat, com a àrees fonamentals.

En conjunt, el pressupost ha
augmentat en 418.777,49 euros
respecte de l'exercici anterior, el
que suposa un 16,12% més. Pel
que fa a les inversions, hi ha pre-
vista l’adequació de les depen-
dències policials, l’asfaltat de vies
públiques i la reforma d’alguns
espais interiors de l’Ajuntament,
entre altres.

El plenari aprova els pressupostos municipals 
HISENDA



4

CULTURA

Amb la nova normalitat, el Club
de Lectura de Vinalesa per fi ha
pogut reprendre les reunions
presencials a la Biblioteca. Du-
rant el confinament i la deses-
calada les persones que hi for-
men part han desenvolupat
l’activitat de forma virtual, i la
revista cultural Espai Carraixet
recull en un reportatge l’expe-
riència viscuda del Club a tra-
vés d’Internet. Poden consultar
la revista a la Biblioteca. 

L’Espai jove recollirà una exposi-
ció itinerant de la Mancomunitat
del Carraixet, coordinada amb l’I-
VAJ, entre el 21 i el 26 de juliol. La
mostra, anomenada ‘Exili il·lus-
trat’, compta amb una galeria de
36 vides dibuixades per il·lustra-
dors i il·lustradores dels més va-
riats estils, que representen a per-
sonatges que van marxar a l'exili. 

‘Exili il·lustrat’, una
exposició itinerant
que arriba a l’Espai
Jove de Vinalesa

L’investigador Pau Pérez, veí de
Rafelbunyol, ha presentat de ma-
nera virtual l’obra La postguerra
a les comarques valencianes:
L’Horta Nord i la Partida Judicial
de Xàtiva, on fa un repàs històric
sobre els fets ocorreguts a
l’Horta Nord durant la postgue-
rra. Al llibre s’analitza el context
econòmic i social de la nostra

comarca així com l’ambient po-
lític del moment. Entre altres
qüestions, es retrata la violència
en la rereguarda republicana i
la repressió dels revoltats i del
règim franquista. L’obra reflectix
les dades referents al nostre po-
ble i es poden llegir fragments
sobre la història de Vinalesa,
com les vagues a la fàbrica del

primer terç del segle XX i els
coneguts com els “Successos de
Vinalesa”, quan es va produir
l’enfrontament entre el movi-
ment anarquista i les institucions
republicanes. 

El llibre es pot descarregar
debades a la pàgina web de la
Delegació de Memòria Històrica
de la Diputació de València. 

Es presenta l’obra La postguerra a les comarques
valencianes: L’Horta Nord i la Partida Judicial de Xàtiva

El Club de Lectura torna a reunir-se
de forma presencial a la Biblioteca
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SOSTENIBILITATSostenibilitat Vinalesa @SostenibilitatV

El plenari aprova sol·licitar l’adhesió
del municipi al Consell de l’Horta
El plenari de la Corporació Muni-
cipal va aprovar en la passada
reunió sol·licitar l’adhesió del
municipi al Consell de l’Horta, un
consorci format per la Generalitat,
la Diputació, la Reial Séquia de
Montcada, el Tribunal de les Ai-
gües, els ajuntaments de l’àmbit
de l’horta, entitats agràries i co-
munitats de regants, entre altres,
amb l’objectiu de posar en marxa
un pla d'acció que propose solu-
cions a la baixa rendibilitat dels
cultius, la falta de relleu genera-
cional, l'abandó de terres, la con-
taminació, la pressió urbanística
sobre el sòl rural i les conse-
qüències del canvi climàtic. El re-
gidor de Sostenibilitat de l’Ajun-
tament de Vinalesa, Víctor
Martínez Puchol, serà el nostre re-
presentant a l’òrgan, que va ser
constituït formalment el passat 11
de febrer.

La regidoria de Sostenibilitat ha
promogut la realització d’una en-
questa  a través de les xarxes so-
cials de l’Ajuntament perquè el
veïnat de Vinalesa valore i opine
al volant de l’elaboració del Pla
d’Acció pel Clima i l’Energia.

Amb aquest Pla es pretén con-
formar un document que servisca
de guia per a la reducció al nos-
tre poble de les emissions conta-
minants, amb l’objectiu d’haver
aconseguit disminuir en l’any
2030 un 40% de les emissions
que actualment produïm, en com-
pliment del Pacte d’Alcaldies, un
moviment europeu en què parti-
cipen les autoritats locals i regio-
nals que han assumit el compro-
mís voluntari de cuidar el nostre

planeta amb la millora de l’efi-
ciència energètica, la utilització
de fonts d’energia renovable i el
desenvolupament de mesures
per a frenar el canvi climàtic.

Els veïns i veïnes de Vinalesa
que han participat en l’enquesta
virtual han prioritzat diferents
propostes en els àmbits d’actua-
ció dels edificis municipals, l’en-
llumenat, el transport, les àrees
residencials, els sectors dels ser-
veis i de la indústria i la produc-
ció local d’energia.

La previsió de la regidoria era
realitzar tallers presencials per a
recollir l’opinió veïnal, però la
COVID-19 ha impedit materialit-
zar el programa tal com estava
dissenyat. 

Enquesta de participació per a elaborar
el Pla d'Acció pel Clima i l'Energia

L’Institut la Garrigosa de Me-
liana estrena per al curs
2020/2021 un nou Cicle For-
matiu de Grau Mitjà en Pro-
ducció Agroecològica. Les
persones que obtinguen el tí-
tol es convertiran en treballa-
dors i treballadores qualifica-
des en cultius i ramaderia
ecològica. El procés d'admis-
sió telemàtica està obert des
del 17 de juny. Es pot accedir
directament amb el graduat
en ESO o superant una prova
d’accés per a aquelles perso-
nes que, amb un  mínim de 17
anys, no complisquen els re-
quisits acadèmics.

Grau Mitjà en
Producció
Agroecològica

Horts d’oci de Vinalesa.
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PREVENCIÓ

La realitat del context mundial da-
vant l'ús indegut i el tràfic il·lícit de
drogues, ha portat a l'Assemblea
General de Nacions Unides a es-
tablir un Dia Internacional en el
qual es pose damunt de la taula
aquest important assumpte que
comporta múltiples afectacions a
tot el món. L'establiment d'aquesta
jornada perquè el 26 de juny de
cada any es tinga en compte
aquesta lluita, va venir establert
el 8 de desembre de 1987 des-
prés d'una resolució emesa per
l'Assemblea General de Nacions
Unides. 

Des de fa dècades, existeix una
preocupació clara amb l'ús inde-
gut i el tràfic il·lícit de drogues
que ha portat a la societat, institu-
cions, empreses i representants
socials a establir estratègies co-
munes per a poder afrontar un
desafiament vital com a humanitat.
Aportem algunes xifres i dades
sobre aquest tema: 
aUns 275 milions de persones a
tot el món, van consumir drogues
en almenys una ocasió. 
aAproximadament 35 milions de
persones que consumeixen dro-
gues pateixen trastorns derivats
del seu consum. 
aL'increment de la producció
d'algunes substàncies ha crescut
de manera exponencial en els úl-
tims anys (l'opi va créixer un
65%). 
aLa quantitat de persones que
consumeixen drogues és en 2019
un 30% més alta que en 2009. 

Per això, i davant aquestes im-
portants dades extretes de l'In-
forme Mundial sobre les Drogues
2019, elaborat per les Nacions
Unides, entenem que han d'im-
pulsar-se noves iniciatives per a
erradicar aquest fenomen, i po-
tenciar aquelles accions que ja

s'estiguen duent a terme amb
bons resultats des de la prevenció. 

El consens que provoca la lluita
contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit
en les poblacions en les quals
aquesta UPCCA duu a terme les
seves intervencions, fa que s'as-
sumisca la necessitat de treballar
de manera transversal aquesta
problemàtica i s'apliquen les ei-
nes necessàries per a la seua
lluita. 

Però als problemes que com-
porten aparellats el consum de
drogues, existeixen altres especi-
ficitats que han de ser tingudes
en compte. Els joves són un dels
grans objectius habituals, però
l'augment del consum en perso-
nes majors de 40 anys no fa més
que créixer, i la precària situació
de les dones davant les depen-
dències a substàncies psicoacti-
ves és preocupant. Segons l'últim
Informe Mundial anteriorment es-
mentat, només una de cada cinc
dones rep tractament. El grau
d'estigmatització que sofreixen
pel simple fet de ser dona, més el
consum, exigeix també una mi-
rada particular a la recerca d'igu-
altat de gènere. 

Davant l'exposat anteriorment,

considerem i manifestem la ne-
cessitat a nivell mundial de: 

1. Reforçar els serveis de PRE-
VENCIÓ, TRACTAMENT i REHA-
BILITACIÓ per al consum de dro-
gues. 

2. Que per a això es tinguen en
compte les pròpies qüestions re-
latives als col·lectius amb més ne-
cessitat d'intervenció, tenint en
compte el gènere i l'edat. 

3. Establir línies clares per a
continuar treballant a les escoles,
però al seu torn amb les famílies i
la comunitat. Només una inter-
venció global podrà exercir una
prevenció de garanties. 

4. Involucrar als diferents ac-
tors per a poder establir un àmbit
de prevenció comunitari, realit-
zant accions amb totes les perso-
nes interessades. 

Finalment des de la UPCCA re-
iterem el nostre compromís basat
en anys d'experiència, en la for-
mació contínua i l'ambició per
continuar millorant, per a prosse-
guir la nostra lluita contra l'ús in-
degut i el tràfic il·lícit de drogues.
I ho continuarem fent reconeixent
el valor de la persona, i el treball
en xarxa entre recursos per a ofe-
rir solucions de qualitat.

MANIFEST PEL DIA INTERNACIONAL
DE LA LLUITA CONTRA L'ÚS INDEGUT 
I EL TRÀFIC IL·LÍCIT DE DROGUES
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ESPORTSEsports Vinalesa

Reobertura del Poliesportiu
L’Ajuntament ha reobert les ins-
tal·lacions del Poliesportiu Muni-
cipal. Des del passat 1 de juliol i
durant tot el mes, el recinte es-
portiu roman obert de dilluns a
dissabte, de 9.30 a 13.30 hores i
de 18 a 22 hores. Dues monitores
s'encarreguen del control de les
normes higièniques i de seguretat
que marquen les autoritats sani-
tàries per a evitar possibles con-
tagis de Coronavirus.

Des de l’inici de la desesca-
lada, la regidoria d’Esports ha
aplicat els protocols establerts
per a la pràctica esportiva a la lo-
calitat adaptant-los a les caracte-
rístiques pròpies de la nostra po-
blació i amb un continu diàleg
amb els Clubs esportius, que
sempre han tingut prioritat a
l’hora d’utilitzar les instal·lacions
durant les successives fases i amb
la nova normalitat.

Ara el poliesportiu ja obri per
a tota la població, i a més acull a
les diferents pistes la programa-
ció d’activitats presencials del
Gimnàs Municipal. El departa-
ment, que durant el confinament i

la desescalada ha oferit classes
virtuals obertes a la població,
posa ara a l’abast de la ciutadania
classes gratuïtes obertes per a
promoure la pràctica esportiva i
el desenvolupament físic entre la
població adulta. Les persones in-
teressades a realitzar alguna de

les activitats dirigides presencials
que s’oferten han d'enviar un 
correu electrònic a l’adreça 
gimnas@vinalesa.org i indicar el
nom, cognoms, data de naixe-
ment, número de document d’i-
dentitat i les activitats i horaris a
les quals vol participar.

Durant este estiu la piscina muni-
cipal romandrà tancada donada
la situació excepcional  produïda
pel Coronavirus. El plenari de
l’Ajuntament va prendre la deci-
sió per la dificultat per a garantir
el compliment dels protocols es-
tablerts per la Conselleria de Sa-
nitat a les instal·lacions de Vina-
lesa. Des de la regidoria
d’Esports expliquen que la pis-
cina té unes característiques físi-
ques especials, per la qual cosa
l’aforament seria de molt poca
gent i el control, tant d’entrada

com d’eixida de la instal·lació, es
faria complicat, havent de limitar
a més l’ús de la instal·lació en ho-
raris concrets per a cada persona
usuària. D’altra banda, les rígi-
des mesures de seguretat i hi-
giene dificulten el fet de garantir
un bon servei de la Piscina Muni-
cipal de Vinalesa.

Diego Perona, regidor del de-
partament, ha manifestat que per
al pròxim estiu “esperem que tot
millore per a poder oferir i millo-
rar este servei municipal amb ga-
rantia per a la ciutadania”.

El plenari municipal acorda no obrir la
piscina durant aquesta temporada

Pròximament s’obrirà el pe-
ríode de matriculació de les
Escoles Esportives Munici-
pals en totes les modalitats
per al curs 2020-2021. La co-
missió d’organització està
treballant en la planificació
de la nova temporada, que
discorrerà segons els proto-
cols establerts dins la nova
normalitat i sempre en funció
de l’evolució i control de la
pandèmia de la COVID-19.

Matriculació per
al curs 2020-2021
de les EEMM
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desfibril·lador. En
cas d’emergència

telefoneu al
629.39.39.67

TELÈFONS D’INTERÉS

CONTRAPORTADA
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DADES
METEOROLÒGIQUES

DE MAIG

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“La filla del capità Groc” 

de Víctor Amela
“El club de los mentirosos” 

de Mary Karr

Manuela Penarrocha té tretze
anys. Asseguda en una cadi-
reta baix del portal de sa
casa, cus les espardenyes
com ningú mentre recorda el
seu pare, qui ha portat saba-
tilles com aquestes, com la
resta de carlistes, homes
d’espardenya, garrot, trabuc i
navalla a la faixa. Vol abraçar-
lo, sentir l’escalfor del seu
petó al front. Només espera
que torne per veure’l lluitar
de nou pels seus ideals, per
retornar a la seva família i al
poble la dignitat perduda, a
vida o a mort.

La tragicómica niñez de Mary
en una localidad petrolera del
este de Texas nos presenta a
unos personajes tan singula-
res como divertidos: un padre
bebedor, una hermana que
con doce años le planta cara a
un sheriff, una madre con un
sinfín de matrimonios a sus
espaldas —y cuyos secretos
amenazan con destruirlos a
todos—. Precisamente, será la
madre quien se convertirá a
lo largo del libro en la clave
de esta gran historia, de esta
novela autobiográfica e inol-
vidable.

En la línia dels últims articles so-
bre la COVID-19, fem referència
en esta ocasió a l’anomenada
“nova normalitat”, que suposa la
incorporació en la vida diària
una sèrie de pautes obligatòries
com l’ús de la mascareta, la dis-
tància social i el llavat de mans.
Estes mesures no són noves, es-
tem fent ús d’elles des de quasi
l’inici de la pandèmia, però ara
és molt important complir-les, en
una mostra de precaució i soli-
daritat.

Hem de ser conscients que el
virus no ha desaparegut i que
han estat moltes les persones
que han perdut a familiars, amics,
companys o veïns. Molts profes-
sionals durant el confinament
han treballat perquè totes i tots
puguem arribar a esta nova nor-
malitat i els deguem  un esforç
proporcional al que han fet ells i
elles per nosaltres. Les normes
de precaució i prevenció establi-
des estan clares, ara cal complir-
les, ser responsables i solidaris.
Per a no tornar a les fases de
confinament i reducció de les lli-
bertats hem d’entendre que no
és una elecció el que tenim per
davant, sinó una obligació.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 22,6 ºC 
Temperatura mínima: 13,6 ºC
Temperatura màxima: 31,8 ºC

Velocitat mitjana del vent: 4,8 km/h
Ràfega màxima: 46,7 km/h
Precipitació total: 34,6 mm


