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Es reforça l’ajuda 
als col·lectius 

més vulnerables
durant la pandèmia

Continuen els treballs de
rehabilitació de la

Fàbrica de la Seda amb
diferents intervencions

Comença la nova 
temporada a les 

Escoles Esportives i
el Gimnàs Municipal

ES FA
SABER
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La tornada 
a l’escola

AULES SEGURES AMB ELS 
PROTOCOLS DAVANT LA COVID19
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EDUCACIÓ

Els xiquets i les xiquetes tornen a
l’escola després de sis mesos

Sis mesos després de la declara-
ció de l’Estat d’Alarma per la pan-
dèmia del Coronavirus, els xi-
quets i les xiquetes de Vinalesa
han tornat a l’escola a compartir
vivències i aprenentatge amb els
seus companys i mestres. La gran
capacitat d’adaptació dels infants
ha facilitat l’inici de curs amb el
seguiment dels protocols esta-
blerts per la conselleria d’Educa-
ció per a la tornada a les aules de
la forma més segura possible. L
’ús obligatori de la mascareta a
partir de primària, el continu ren-
tat de mans, l’establiment de
grups de convivència estable per
a evitar la rel ació amb altres clas-
ses i l’accés escalonat als centres
són algunes de les mesures que
l’alumnat ha assumit des del pri-
mer dia d’escola.  
En el cas del CEIP José Blat Gi-

meno, l’Ajuntament va desinfec-
tar tots els espais interiors i exte-
riors abans del començament del
curs i va instal·lar tanques per a
parcel·lar el pati d’infantil, evitant
així la interelació d’alumnes més
enllà dels grups bombolla. Tan-
mateix, una persona adscrita al
servei municipal de neteja treba-
lla durant la jornada escolar al
centre per a desinfectar de ma-

nera contínua els banys, els llocs
d’accés, les parets de l’escala, les
baranes i els poms de les portes,
per a reduir la possibilitat de con-
tagi al centre educatiu.
La conselleria d’Educació ha

reforçat els recursos per a en-
guany a l’escola pública, amb la
dotació d’un nou mestre i d’un
monitor de menjador, així com al
voltant de 6.000 euros extraordi-
naris per a les despeses de fun-
cionament del centre. Amb
aquestos diners, s’ha pogut ade-

quar com a aula una sala d’usos
múltiples i s’ha adquirit paper,
gel, papereres amb pedal i pro-
ductes desinfectants per a cadas-
cuna de les classes i banys. S’han
senyalitzat els itineraris per acce-
dir als espais i s’ha creat una sala
d’aïllament per si es detecta al-
gun cas positiu durant la jornada
escolar.
Pel que fa al col·legi Vedruna,

gràcies al projecte educatiu i al
procés de digitalització iniciat per
l’escola fa uns anys, durant el con-
finament van poder mantindre
contacte virtual amb l’alumnat, tot
i que el retrobament a les aules ha
suposat un incentiu per comen-
çar el curs. En línia amb allò mar-
cat per les autoritats sanitàries i
educatives, s’ha posat en marxa
un exhaustiu protocol de mesu-
res de prevenció. Fins a 2n de pri-
mària s’han creat grups de convi-
vència estable amb un màxim de
25 alumnes, mentre que a partir
de 3r de primària s’han desdo-
blat els grups per assegurar la
distància de seguretat. En l’etapa
de Secundària també es manté la
distància de seguretat a l’aula,
ocupant els espais més grans del
centre, com la biblioteca o la sala
d’innovació.

Presa de temperatura en l’accés al CEIP José Blat Gimeno. Aula de secundària al col·legi Santa Joaquina de Vedruna.

Parcel·lació dels patis a l’escola pública.



3

EDUCACIÓ

Ja estem ací!! Amb noves re-
alitats que hem adaptat a la
nostra filosofia d’escola.
Comencem  un curs ple d’e-
mocions, d’il·lusions  i noves
experiències. Aquest curs
serà diferent, però cuidarem
cada moment perquè els xi-
quets i les xiquetes visquen
l’escola com sempre: pro-
pera, segura i un espai on
trobar estima.
La nostra escola es un lloc

de vida on el que més cui-
dem és la individualitat i els
ritmes de cada infant, un  en-
torn emocionalment compe-
tent  on el més important es
l’estima. Durant aquestes pri-
meres setmanes d’acollida
el més important per a nos-
altres és construir vincles
afectius amb els nostres xi-
quets i xiquetes i les seues
famílies. A més,  és un temps
on establim ponts de relació
i connexió amb els infants
creant una base ben forta de
benestar i seguretat.
A totes i tots els que for-

meu part, moltes gràcies per
confiar en el nostre projecte
educatiu.

Des de l’inici de la pandèmia
s’han posat de relleu les debilitats
de les nostres estructures de fun-
cionament com a societat. Una
d’elles és la conciliació laboral i
familiar, que es va mostrar tan ne-
cessària com impossible durant
les llargues setmanes de confina-
ment estricte.
L’Ampa del col·legi públic José

Blat Gimeno no ha passat per alt

aquesta demanda ciutadana i ha
posat en marxa des de l’inici de
curs l’Escola Matinera, garantint a
les famílies la supervisió dels xi-
quets i les xiquetes usuàries del
servei des de les 7.30 hores fins a
l’inici de la jornada escolar, amb
el seguiment dels protocols i les
mesures de seguretat per a evitar
contagis per Coronavirus. Donat
que no queden aules lliures al
col·legi on es puga desenvolupar
la Matinera, atenent que els grups
de convivència estable no poden
compartir espais tancants, l’Ajun-
tament ha cedit a l’Ampa una am-
pla sala al Centre Cívic, on s’ubi-
cava l’antiga escola taller, perquè
es desenvolupe el servei de con-
ciliació que gestiona l’Ampa amb
la màxima seguretat possible. 

L’Ajuntament cedix a
l’AMPA un espai ampli
per a l’Escola Matinera

L’escola Infantil
Municipal ‘Ninos’ 
es plena de vida

Graduat en secundària i valencià amb
la Formació de Persones Adultes
El Centre de Formació de Per-
sones Adultes de Vinalesa oferix
el curs de Graduat en Secundà-
ria així com les classes prepara-
tòries per a obtindre les acredi-

tacions de la Junta Qualificadora
de Coneixements de Valencià.
Es pot formalitzar la matrícula,
oberta fins completar els grups,
a les oficines de l’Ajuntament.

Escola Matinera organitzada per l’AMPA.
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SERVEIS SOCIALS

Es reforça l’ajuda als col·lectius més
vulnerables durant la pandèmia
La pandèmia del Coronavirus ha
suposat per a moltes famílies la
pèrdua d’estabilitat laboral i fi-
nancera i, en el cas dels nuclis
amb major vulnerabilitat o, fins i
tot, amb risc d’exclusió social, un
major empobriment i dificultat
d’inserció i adaptació social. 
Des de l’inici de la crisi sanità-

ria, els Serveis Socials de Vinalesa
han redoblat els seus esforços per
evitar que ningú es quede enrere
amb la intensificació de les ac-
cions que ja es desenvolupaven al
departament i la incorporació de
nous serveis segons la necessitat
del veïnat.
Segons un informe presentat a

la conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, des de la declaració de

l’Estat d’Alarma (14 de març), que
va marcar l’inici de la pandèmia al
nostre país, i fins a l’inici de la nova
normalitat (23 de juny) ha hagut
un augment exponencial de les
atencions realitzades a la ciutada-
nia, que han contactat els Serveis
Socials de Vinalesa de forma tele-
màtica a través de més de 6.000 te-
lefonades i correus electrònics. 
Entre altres accions, s’han tra-

mitat 79 ajudes d’emergència, 27
atencions jurídiques, 100 casos de
valoració d’Expedients de Regu-
lació Temporal d’Ocupació
(ERTO), 165 atencions personalit-
zades de majors dependents i al-
tres 179 seguiments a persones
majors en crisi. Pel que fa a les
persones en situació de depen-

dència, s’han efectuat 105 segui-
ments i s’han emés 29 justificants
per a les persones que les cuiden.
El departament també ha parat es-
pecial atenció als casos de violèn-
cia de gènere, amb 17 atencions
telefòniques, i ha rebut 92 consul-
tes sobre l’Ingrés Mínim Vital i al-
tres 19 sobre la Renda Valenciana
d’Inclusió.
Tanmateix, el departament ha

potenciat el servei de Menjar a
Casa, per a persones majors o de-
pendents, i ha llançat un any més
el programa d’Ajuda per als Me-
dicaments, per a finançar els pro-
ductes farmacèutics exclosos del
règim de la Seguretat Social de les
persones pensionistes de la nostra
localitat.  
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SERVEIS SOCIALS
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URBANISME

Les Ames de Casa Tyrius de Vina-
lesa han tornat a ocupar el local
municipal de la Fàbrica de la Seda,
on estava l’antic ambulatori, des-
prés de les obres de reconstruicció
del forjat de l’edifici. Els treballs,
amb una inversió de 48.500 euros
del programa SOM de la Diputació,
han suposat la rehabilitació inte-
gral de la planta de dalt, ja que les
bigues estaven podrides i en perill
d’enderrocament. A més, s’ha re-
distribuit l’espai per a millorar l’ús
de l’edifici, on pròximament es
traslladaran les oficines de la Poli-
cia Local. Tanmateix, a la mateixa
nau del Centre Cívic, ha finalitzat la
reforma de l’Oficina de Correus,
que torna a prestar els seus ser-
veis en un espai més accessible i
adequat per al veïnat.
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 al
poble, continua desenvolupant-se
amb contínues intervencions tant
a l’interior com l’exterior de l’es-
pai. Amb una altra inversió de
103.000 euros del mateix programa
de la Diputació, l’Ajuntament va fi-

nalitzar durant l’estiu la rehabilita-
ció del jardí i de la pèrgola de dar-
rere de l’escenari del pati, la pavi-
mentació de la superfície i les
escomeses de llum, aigua i reco-
llida de pluvials.  

Noves inversions
Els treballs al voltant de la Fàbrica
de la Seda continuaran pròxima-
ment, ja que el programa d’inver-
sions bianual de la Diputació per a
2020 i 2021 es destinarà en una

gran part a la millora del Centre Cí-
vic. Una de les principals inversions
d’aquest nou pla serà per a la pavi-
mentació del pati, per a la qual cosa
es destinaran 215.990 euros. Altres
225.000 euros serviran per a peato-
nalitzar el carrer de la Fàbrica, i
amb l’objecte de traslladar la seu
de la Policia Local a l’edifici ja res-
taurat que ocupen les Ames de
Casa i dotar de nou mobiliari les
instal·lacions s’invertiran prop de
20.000 euros. 

Continua la rehabilitació de la Fàbrica
de la Seda amb diferents projectes

Nau de la Fàbrica de la Seda que allotja la seu de les Ames de Casa.

L’empresa Felm Instalaciones ha
donat un polsador de gel hidro-
alcohòlic al CEIP José Blat Gi-
meno i un altre al Centre de 
Salut.  L’empresa, ubicada al po-
lígon industrial de Vinalesa, està
especialitzada en el disseny i
construcció de zones netes per
a la indústria biosanitària.

Felm Instalaciones
dona polsadors de
gel hidroalcohòlic
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DESENVOLUPAMENT

Vinalesa acull des del pas-
sat 26 de setembre el curs
de monitora i monitor de
temps lliure, una formació
acreditada per l’Ivaj que es
desenvolupa tots els dissab-
tes fins al 6 de març a l’Espai
Jove de la població. S’adreça
a joves de més de 17 anys
perquè puguen adquirir els
coneixements teòrics i pràc-
tics adequats per afavorir la
seua inserció laboral en àm-
bits com el cultural, educatiu,
esportiu i social. El curs està
organitzat per la Mancomu-
nitat del Carraixet i té un
preu bonificat per a les per-
sones residents en els muni-
cipis que la conformen.

Curs acreditat
de monitoratge
de temps lliure

L’Ajuntament de Vinalesa, a
través de l’Agència de Des-
envolupament Local, ha creat
dues noves borses de treball
temporal, amb un any de du-
rada, per a cobrir les places
de professor de valencià i de
mestre per a l’Escola de per-
sones Adultes. D’altra banda,
s’està treballant en la consti-
tució d’altres borses d’ocu-
pació de coordinador i de
tècnics esportius per al Gim-
nàs Municipal. 

Es creen 
noves borses
d’ocupació
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SOSTENIBILITAT

L’Ajuntament ha aprovat la nova
ordenança de l’Impost de Vehi-
cles de Tracció Mecànica, que
inclou bonificacions per als cot-
xes amb combustibles no con-
taminants. Així, s’ha establert el
75% de bonificació de l’impost
per als vehicles 100% elèctrics
o d’energies emergents, com la
solar o l’hidrogen, i el 50% per
a vehicles elèctrics d’autonomia
estesa, híbrids endollables o
que utilitzen combustibles com
gas natural, biodièsel, gas liquat
o derivats de l’oli vegetal. Es pot
tramitar la bonificació per a
l’any en curs.   

Mans al riu per a la
neteja del Carraixet
Un grup de veïns i veïnes de Vi-
nalesa baixaren el passat 26 de
setembre al llit del barranc del
Carraixet per prendre part de la
conservació del nostre medi am-
bient amb el projecte Mans al riu
que desenvolupa la Fundació
Limne amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vinalesa.
Les persones voluntàries queda-

ren impactades per la quantitat de
residus amb el que inundem el nos-
tre barranc i l'entorn natural més
proper, i replegaren uns quants qui-
los de deixalles.
Amb aquesta acció, la regido-

ria de Medi Ambient pretén cons-
cienciar de la importància dels
paisatges fluvials i de la seua con-
servació. L’acte va comptar amb
la participació activa de l'Agru-
pament Escolta Hiawatha i de
l'OJE Hogar Vinalesa.

Arriben cries
d’òliba a Vinalesa
A finals de setembre arriba-
ren de forma inesperada no-
ves cries d’òliba a Vinalesa,
que viuran els mesos vinents
a la caixa-niu de la Casa del
Turró. Es tracta del projecte
Mussols de la Societat Valen-
ciana d’Ornitologia en què
col·labora el nostre poble. 

Bonificacions a
l’impost de
vehicles per als
cotxes elèctrics
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CULTURA

Enric Alcayde presenta
Nepal a prop del cel
L’Espai Cultural La Nau va acollir
el passat 4 de setembre la pre-
sentació del llibre de viatge i fo-
tografia Nepal prop del cel, cami-
nant pels Annapurna del veí de
Vinalesa Enric Alcayde Carbo-
nell. L’acte es desenvolupà se-
guint les instruccions de distància
i seguretat establertes per als es-
deveniments culturals i va acollir
a prop d’un centenar d’assistents. 
Hi va invervindre Javier Martí-

nez, de l’escola Talleres de Foto-
grafía, professor de l’autor i di-
rector del projecte; i Lourdes
Molinos, de l’Associació Caminar,
de recolzament al dol, que parlà
sobre malalties mentals i les con-
seqüències que se’n poden deri-
var. Posteriorment, es va emetre
un missatge d’Ambar Tamang,
responsable de l'agència Blossom
Expeditions i guia de l’autor du-
rant el trekking realitzat al Nepal.
Enric Alcayde féu una exposi-

ció sobre la cultura, les tradicions
i l’orografia del país asiàtic po-
sant en relleu la seua diversitat
ètnica, religiosa i paisatgística.

L'acte va servir també per home-
natjar el germà d’Enric, Daniel
Alcayde, que va faltar uns mesos
abans del viatge als cims de l'Hi-
màlaia, cosa que influí l’autor a
l’hora d'escriure les reflexions in-
closes en el llibre. 

La temporada al Club de Lec-
tura de Vinalesa ha començat
amb la visita del novel·lista va-
lencià Vicent Usó per parlar de
l’obra No sabràs el teu nom,
guanyadora del premi literari
Ciutat d’Alzira l’any 2019. El
Club continua amb les reunions
mensuals, ja de forma presen-
cial, amb els protocols i mesures
de seguretat per evitar contagis
per coronavirus.

L’escriptor Vicent
Usó visita el 
Club de Lectura

La banda de la Societat Re-
naixement Musical de Vina-
lesa va oferir el passat 5 de
setembre el primer concert
en directe des de l’inici de la
pandèmia. Els nostres mú-
sics van oferir al veïnat obres
de diferents estils, amb rit-
mes molt marcats, a través
de diversos pasdobles, bo-
leros i mambos. El programa
es va completar amb la in-
terpretació de la BSO de La
Misión, d’Ennio Morricone, i
d’un recull dels grans èxits
de Nino Bravo.

Primer concert
de la SRM des
de l’inici de la
pandèmia



Al voltant de 400 xiquets i xique-
tes s’han matriculat enguany a les
Escoles Esportives de Vinalesa,
40 equips en el conjunt de les mo-
dalitats esportives que fan que el
nostre municipi continue sent re-
ferent en la gestió dels esports
base. Esta temporada, tan mar-
cada pel coronavirus, ha fet que la
Comissió d’Organització de les
Escoles Esportives, formada per
tots els clubs que tenen escola
municipal i per la regidoria d’es-
ports, haja preparat amb detall l’i-
nici de la temporada, amb el se-
guiment dels protocols genèrics
establerts per les autoritats sani-
tàries i els protocols específics
marcats per cada Club.
D’altra banda, el Gimnàs Mu-

nicipal ha reobert les instal·la-
cions amb una ampla oferta d’ac-
tivitats per a tota la població i amb
totes les mesures de prevenció
per a evitar contagis, com ara l’a-
forament limitat, la distància de 2

metres entre les persones usuà-
ries o la desinfecció del material
després de cada ús. 
L’Ajuntament ha intensificat la

neteja del Gimnàs amb la dotació
d’un treballador durant l’horari
d’obertura de les instal·lacions.
Tanmateix, al poliesportiu s’han
reforçat les tasques de desinfec-
ció amb la contractació de dos
persones adreçades exclusiva-
ment al recinte esportiu. 

Esports Vinalesa
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ESPORTS

Arranca la temporada 
al gimnàs i a les EEMM
amb tots els protocols
front al coronavirus

Diego Gutiérrez
triomfa a la Volta
de Múrcia
El jove ciclista Diego Gutié-
rrez, exalumne de l’Escola
de Ciclisme Guti de Vina-
lesa, es va imposar en la se-
gona i última etapa del ‘Cha-
llenge Cadete Vuelta a las
Comarcas Región de Mur-
cia’, prova de categoria ca-
det masculina disputada en
agost en el Circuit de Veloci-
tat de Cartagena. 

Gran jornada de 
pilota al frontó
municipal
El Club Pilotari va començar
la temporada el passat 30
d’agost amb una jornada es-
portiva al frontó municipal.
La vesprada va començar
amb partides de les dife-
rents categories de l’escola
de pilota, per a culminar
amb la partida de professio-
nals on va participar el nos-
tre jugador Puchol II.

Reunió de la Comissió d’Organització de les EEMM.

Inversió municipal per a millorar 
les instal·lacions del poliesportiu
L’Ajuntament de Vinalesa, amb
una inversió de 5.000 euros
procedents de fons propis, està
construint una pèrgola a l’exte-
rior d’una de les pistes de pà-
del per a oferir ombratge a les
persones aficionades a este es-
port. D’altra banda, en poques
setmanes començarà la cons-
trucció d’un magatzem al costat
de la pista coberta perquè el

Club de Bàsquet puga amagar
el material més còmodament.
Les obres, pressupostades en
6.000 euros, també seran sufra-
gades amb fons propis. La
construcció d’aquest equipa-
ment facilitarà que el Club de
Futbol també dispose de més
espai al magatzem ubicat junt
al camp de gespa, ara compar-
tien ambdues entitats. 
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FESTES

En estos dies ja ens estaríem
preparant per a eixir al carrer i
celebrar les festes de Vinalesa.
Haurem d’esperar. Guardarem
totes les ganes, el foc, la festa...
per tornar amb més força en
2021.
Hem de ser responsables i

vetlar per la salut dels veïns i
veïnes del poble. Hem d’afron-
tar la nova realitat que ens ha
tocat viure.
Enguany no tindrem festes

en Vinalesa, però tornarem a
escoltar música pels nostres ca-
rrers, gràcies a la col·labora-
ció de la Societat Renaixement
Musical de Vinalesa. La banda
ens oferirà  passacarrers per a
commemorar dos de les festes
més assenyalades per a nosal-
tres: el 9 d’Octubre i per Sant
Honorat, el dia 14. Per a evitar
aglomeracions, no podrem
acompanyar la banda durant el
recorregut pels carrers del po-
ble, sinó que haurem d’espe-
rar-la a les portes de les nos-
tres cases i veure-la passar des
dels balcons i finestres o parats
al carrer, mantenint la distàn-
cia de seguretat amb la resta
del veïnat i, per descomptat,
amb la mascareta posada.
El diumenge 18 d’octubre

també podrem gaudir de l’ac-
tuació dels nostres músics amb
un concert programat a la co-
berta del poliesportiu. Se se-
guiran tots els protocols esta-
blerts per al desenvolupament
d’actes culturals i per a assistir
caldrà inscriure’s prèviament.
Pel que fa als actes religio-

sos, només es mantenen les
misses dels dies 11, 12, 13 i 14
d’octubre, en honor a la Mare
de Déu del Rosari, la Verge del
Pilar, Santa Bàrbara i Sant Ho-
norat, patró de Vinalesa.

COMUNICAT DE
L’AJUNTAMENT
SOBRE LES 
FESTES 2020
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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’AGOST

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“No sabràs el teu nom” 

de Vicent Usó
“Donde el viento da la...” 
de Jordi Sierra i Fabra

Qui vol tornar al Mas de les
Òlibes, ara que fa anys que
se’n van anar els darrers ha-
bitants amb l’esperança de
trobar una vida millor a ciu-
tat? Però algú hi torna. A la
mà, duu una escopeta. Miquel,
li diuen. Per les cambres bui-
des, entre les parets caigu-
des, s’escolten encara les
veus de dones com Carmeta,
ressona la tristor infinita dels
seus ulls quan va tornar d’a-
quella clínica on va tindre el
fill i se’l van endur. Mort, li di-
gueren. Però ella no ho va
creure, no ho va creure mai.

Esta es la historia de un niño
llamado Nino y del libro que
lee. Una historia que sería
normal, con un libro mágico y
un niño de doce años, si no
fuera porque Nino es guerri-
llero, lleva una ametralladora
casi tan grande como él y pe-
lea por la supervivencia en lo
más intrincado de la selva
guatemalteca. Lo que Nino ha
visto está en lo más profundo
de su alma. Lo que Nino hace
es lo más cruel a lo que un
ser humano puede estar obli-
gado. Pero siempre, siempre,
hay una esperanza.

En compliment de la norma de
trànsit, les persones propietàries
de guals tenen l’obligació de
sol·licitar autorització municipal
i senyalitzar-los. El fet que els ve-
hicles, per a entrar o eixir dels
immobles, parcel·les o altre ti-
pus d’edificació o terreny, hagen
de transitar per damunt d’una vo-
rera, plaça o qualsevol altra zona
de vianants, exigix l’autorització
administrativa mitjançant l’ob-
tenció d’un gual. La Policia Local
ha fet una relació de tots els
guals sense senyalitzar i, en breu,
es procedirà a requerir els pro-
pietaris perquè facen les sol·lici-
tuds oportunes a l’Ajuntament
per a regularitzar esta situació.
Per altra part, en relació a la

Covid-19, sabem que hi ha veï-
nes i veïns que han patit o estan
patint el contagi del virus; des
d’ací els desitgem que superen
la malaltia el més prompte i mi-
llor possible. 
No oblidem fer ús de la mas-

careta, del llavat de mans i la dis-
tància social. I no oblidem que
estes mesures també han d’a-
complir-se, pel bé de totes i tots,
en les reunions familiars i d’a-
mistats.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 26,4 ºC 
Temperatura mínima: 16,7 ºC
Temperatura màxima: 32,9 ºC

Velocitat mitjana del vent: 3,8 km/h
Ràfega màxima: 33,8 km/h
Precipitació total: 1,4 mm


