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Qualitat de l’atenció 
sociosanitària

dels Serveis Socials 
de Vinalesa

El Club de Lectura
es reunix de forma

virtual per a comentar
les obres literàries

L’Ajuntament manté la
subvenció als Clubs per
assegurar la continuïtat 

de les EEMM
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DESESCALADA
Fase zero de la

del confinament



Després de 43 dies de confina-
ment, el passat diumenge 26 d’a-
bril els xiquets i xiquetes de Vi-
nalesa eixiren al carrer per a
realitzar passejos controlats a
l’aire lliure. Han estat els grans
oblidats durant aquesta pandè-
mia i, malgrat això, els que més
lliçons ens han donat pel que fa a
la convivència, la responsabilitat
i el manteniment de la il·lusió vi-
tal. Ara tornen a omplir els es-
pais públics de rialles, amb el re-
descobriment i el contacte amb
la natura i amb el desenvolupa-
ment físic a l’aire lliure.   

Amb l’eixida dels menors de
14 anys (només una vegada al
dia, durant una hora al dia com a
temps màxim, acompanyats úni-
cament per una persona adulta i
a una distància permesa de fins a
un kilòmetre de casa), el Govern
ha iniciat l’etapa prèvia al des-
confinament, el que s’ha anome-
nat ‘fase zero’ de la desescalada.
Aquesta etapa prèvia seguirà el
pròxim dissabte 2 de maig, quan
també les persones adultes po-
dran eixir de forma individual
per a fer esport o passejar, en el
nostre cas sense restricció horà-
ria per ser un municipi de menys
de 5.000 habitants. A partir del
dilluns 4 de maig els locals i es-
tabliments podran reobrir les
seues portes amb cita prèvia.  

Si les xifres de persones in-
fectades i mortes continuen des-
cendint, l’11 de maig començarà
la ‘fase 1’ de la desescalada: els
comerços podran obrir amb es-
trictes mesures de seguretat i
amb cita prèvia per a les perso-
nes majors de 65 anys, les terras-
ses dels bars estaran en funcio-
nament a un 30%, els llocs de
culte podran obrir amb un 30%
d’ocupació i es reactivaran els
centres d’alt rendiment esportiu.

Dues setmanes després, el 25
de maig, s’encetarà la ‘fase 2’,
amb l’obertura de les zones inte-
riors de bars i restaurants a un
30% i l’inici del contacte social
entre persones sense patologies,
entre altres mesures. 

A partir del 8 de juny, amb la
‘fase 3’, es preveu la flexibilitza-
ció de la mobilitat en general.
Això no obstant, caldrà seguir les
instruccions del Govern con-
forme vagen avançant cadascuna
de les etapes de la desescalada.
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CRISI SANITÀRIA

Els xiquets i les xiquetes disfruten de
passejos controlats a l’aire lliure

Nous herois i heroïnes, que
complint amb les recoma-
nacions i mesures de segu-
retat, ens ensenyareu una
valuosa lliçó... Com s’ha
d’eixir a jugar al carrer?
aSempre ens acompanyarà
un adult o major d’edat, com
en els còmics, que sempre hi
ha un acompanyant, com Ro-
bin (Batman)  o Àlex Porter
(Patrulla canina). 
aSabem que hem de netejar-
nos les mans a sovint i saludar
mantenint una distància de se-
guretat d’uns 2 metres, hi ha
moltes maneres, com xiulant,
cridant o fent gestos en les
mans.
aEs pot jugar, passejar i fer

exercici, que no deures, i a
més a més treure les nostres
joguines, això sí, encara que
és una cosa que ens encanta
compartir, no ho podrem fer,
però ho gaudirem igualment.  
aSols podem eixir una hora
al dia, així que hem de passar-
ho el millor possible en eixa
estoneta, sent creatius i diver-
tits!
Sabeu què? Ja hi ha més de
100.000 persones curades
del coronavirus! Ara vosal-
tres eixiu al carrer a jugar,
convivint amb el malèvol
virus, i teniu el poder de fer-
ho bé. Perquè, com sabeu,
un gran poder comporta
una gran responsabilitat.
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Des del Departament de Serveis
Socials s’està treballant per po-
der donar una resposta ràpida  i
adequada a l’actual situació d’es-
tat d’alarma, en la que la població
necessita un major recolzament i
més acompanyament i atenció so-
ciosanitària, sobre tot aquelles
persones més vulnerables i grups
de risc.  L’atenció directa i pre-
sencial a persones majors i de-
pendents per part del Servei d’A-
juda a Domicili esta sent clau per
poder fer front a aquesta situació
d’aïllament, podent cobrir les ne-
cessitats bàsiques de la població
que ho necessita i donant res-
posta per pal·liar la soledat. 

Per aquest motiu, realitzar un
esment especial al personal de
l’equip de Serveis Socials i espe-
cialment del  servei d'ajuda a do-
micili, Amparo i Carmen, que
tracte i cuiden diàriament a un
col·lectiu d'alt risc de contagi com
són les nostres persones majors, i

que en aquests moments més que
mai necessiten la cura d'aquest
personal.

Per altra banda, des del Taller
d’Estimulació Cognitiva s’està re-
alitzant una atenció psicosocial a
les persones majors i les seues
famílies en relació amb el confi-
nament i les diverses situacions
emocionals. Així mateix, estan

proporcionant activitats i material
per treballar a casa i mantindre
una rutina activa. 

Si necessites contactar amb
Serveis Socials pots fer-ho de ma-
nera telefònica a través del nú-
mero 961499798 (extensió 4 - Op-
ció 1 i 2) en horari de 9 a 14 hores
o per correu a l’adreça s.socials-
vinalesa@mancocarraixet.es.

Qualitat a l’atenció
sociosanitària dels
Serveis Socials

CRISI SANITÀRIA
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Desinfecció dels espais públics
L’Exèrcit de Terra ens va acom-
panyar la setmana del 13 al 18
d’abril per ajudar-nos en la tasca
de desinfecció dels llocs on més
necessitat i perillositat hi podria
haver, com són el Centre de Salut,
on la gent malalta va en cas d’ur-
gència, o a la Residència de Las
Hermanas Carmelitas de la Cari-
dad, on es troben persones que
tenen alt risc de contagi i que po-
den patir majors complicacions
amb la malaltia Covid-19.

Aquesta neteja s’ha sumat a les
promogudes per l’Ajuntament de
Vinalesa en les vies públiques de
major trànsit des del comença-
ment de l’Estat d’Alarma. Inicial-
ment es contractaren 20 sessions
de fumigació a l’empresa Tetma,
que és l’encarregada de la neteja
de contenidors i arreplegada de
fem. Com que la situació s’ha
allargat en el temps, s’han realit-
zat altres 10 sessions de fumiga-
ció, que es continuaran realitzant
mentre siga necessari.

L’Exèrcit de Terra va realitzar la desinfecció del Centre Auxiliar de Salut de Vinalesa.

Han començat els treballs per a
substituir l'enllumenat públic
del sector 2 de Vinalesa amb la
instal·lació de bombetes LED,
amb l’objecte de millorar l’efi-
ciència energètica i reduir la
contaminació lumínica dels
nostres carrers. 

En total es modernitzaran
146 punts de llum amb una in-
versió de 45.797’46 euros pro-
cedents del pla SOM 2018-2019
de la Diputació de València. 

L’Ajuntament continua apos-
tant per una tecnologia més

respectuosa amb el medi am-
bient amb l’execució d’estos
treballs, que també suposen
una important reducció del
consum energètic al municipi.
Les obres complementen la pri-
mera fase realitzada el passat
mes d’octubre al sector 4 de la
localitat.

Segona fase de la
modernització de
l’enllumenat

Accés a la Residència de les Carmelitas Dispositiu de neteja a la Residència.

L’Ajuntament es va sumar el
19 d’abril al dia de Dol Ofi-
cial decretat per la Generali-
tat, convocant al veïnat a ei-
xir als balcons per a guardar
3 minuts de silenci per les
víctimes de la pandèmia.

Dia de Dol Oficial

SOSTENIBILITAT
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DESENVOLUPAMENT

Des de l’Escola Infantil Mu-
nicipal de Vinalesa Ninos vo-
lem compartir amb vosaltres
algunes de les reflexions fe-
tes amb les famílies de la
nostra escola:

¿Com estan els infants a
casa en aquest temps de
confinament?

Els infants tenen una ca-
pacitat d’adaptació que els
adults no tenim. A més hi ha
estudis que sostenen que els
infants no tenen la noció de
perduda de control, per tant
no hem de preocupar-nos. El
que sí que hem de fer les
persones adultes que estem
amb ells i elles és mostrar la
nostra millor versió, ja que
en situacions d’alarma el xi-
quet/a el que fa és observar
i apropar-se més que mai al
seu cuidador buscant la seua
protecció.

La manera en què l’adult
observa, es comporta i ac-
tua, condicionen la seua
identitat. L’estat d’ànim del
xiquet/a dependrà de com
estem nosaltres, els
adults/es. Hem d’aprendre a
conviure amb un xiquet/a en
casa quan alça la veu, quan
corre per casa no sempre és
perquè es porte mal, està
fent el que li toca fer. Ser xi-
quet/a.

Recordeu que l’estat d’à-
nim del xiquet/a serà el que
veurà a través dels ulls de
l’adult. Ho estem fent genial,
ànim Vinalesa, tot açò
prompte passarà.

COM ESTAN 
ELS INFANTS
DURANT EL
CONFINAMENT?
Per Verónica Senent,
coordinadora de l’Escola
Infantil Municipal ‘Ninos’



El veí de Vinalesa, Carlos Va-
lles Donate, va ser triat per la
delegació de cultura de la Junta
Central Fallera per a compon-
dre un pasdoble dedicat a Con-
suelo Llobell, Fallera Major de
València 2020. La peça va ser
estrenada el passat 7 de març a
la Llotja de València, amb una
magnífica interpretació realit-
zada per part de la Banda Sim-
fònica Municipal de la ciutat. 

L’obra dedicada a la Fallera
Major Infantil de València d’en-
guany, Carla García, va ser
composada per un altre músic
amb molta vinculació amb el

nostre poble: Pere Sanz Alco-
ver, que va dirigir la banda de
la Societat Renaixement Musi-
cal entre els anys 2010 i 2016.

Després d’un primer temps d’in-
certesa, moltes activitats a Vina-
lesa continuen desenvolupant-se
de forma virtual. La crisi pel Coro-
navirus ens ha fet que ens posem
al dia amb les noves tecnologies, i
el Club de Lectura de la localitat
no ha volgut quedar-se enrere. 

Recentment ha tingut lloc la pri-
mera reunió de les persones mem-
bre de l’activitat a través de vide-
oconferència, per a llegir i

comentar el llibre Matar a un Rui-
señor de l’escriptora Harper Lee.
L’obra, a pesar de tindre 60 anys,
continua d’actualitat, i està inspi-
rada en les observacions de l’au-
tora sobre la seua família i el seu
veïnat.

Ens agradaria poder comentar
el pròxim llibre cara a cara i en la
biblioteca, però si no és així, se-
guirem connectades amb la litera-
tura a través d’Internet.
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CULTURA

El Club de Lectura es reunix
per videoconferència

Carlos Valles i Consuello Llobell.

Llegir estos dies és compli-
cat. Tots tenim el cap i el cor
en un altre lloc i és difícil
concentrar-nos, però també
és un manera d’evadir-se. Hi
ha persones que no tindran
molts llibres a casa i que els
serà difícil trobar aquell que
els entretinga els pensa-
ments però, a poc que tin-
gueu un mòbil, hi ha un fum
d’autors i autores que han
posat a l’abast de tots, els
seus llibres gratuïtament, per
fer-nos estos dies de confi-
nament un poc més amables.
Sols en posar en un busca-
dor “libros gratis” podreu
encontrar algun que vos
agrade.

A internet, també han po-
sat obres de teatre perquè
puguem gaudir d’elles sense
eixir de casa. Tenim circ, que
ens delecta per fer-nos obli-
dar el moment. I per als més
menuts de la casa, hi ha au-
tors que publiquen contes
diaris, uns per a llegir i altres
per escoltar. Ara no podem
gaudir dels contacontes que
venien a la biblioteca i que
feien que esta estiguera
plena de vida, de somriures
i aplaudiments, però a través
de Facebook, de tant en tant,
hi ha narradors que ens con-
ten les seues històries.

A tots ells que ens fan ar-
ribar el seu treball de forma
gratuïta, gràcies; sabem que
econòmicament ho esteu
passant malament i tireu en-
davant per treure un som-
riure a menuts, grans i més
grans.

LA CULTURA,
A L’ABAST DE
TOTHOM DES
DE CASA 
Per Xaro Ros,
Bibliotecària Municipal

Carlos Valles composa un  pasdoble
a la Fallera Major de València
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ESPORTSEsports Vinalesa

Canal de Youtube de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Vinalesa.

L’Ajuntament manté la subvenció als Clubs
per assegurar la continuïtat de les EEMM
El consistori ha mantingut les sub-
vencions als Clubs Esportius du-
rant l’Estat d’Alarma, i seguirà
fent-ho durant tota la temporada,
per tal que es puga seguir desen-
volupant l’activitat de les Escoles
Esportives. Es tracta d’un esforç
important per a recolzar el teixit
associatiu en estos moments difí-
cils, que permetrà la planificació
de les tasques a realitzar a distàn-
cia, proposar activitats a l’alumnat
i motivar els esportistes  perquè
continuen desenvolupant-se físi-
cament durant el confinament. 

D’altra banda, la regidoria
d’Esports continua fomentant la
pràctica esportiva durant aques-
tes setmanes  a través de les xar-
xes socials. El departament, pio-
ner en la implantació d’un model
esportiu integrador de base i mo-
del per a molts municipis de la
província, també ha estat el pri-
mer en oferir un programa d’acti-
vitats estable amb la coordinació
dels Clubs i les Escoles Munici-
pals per tal d’afavorir l’exercici

físic entre la població mentre es
perllonguen les mesures de dis-
tanciament social.   

Així, s’ha creat el canal de You-
tube ‘Esports Vinalesa’, on podem
trobar classes en línia diàries i
setmanals de Pilates, V-Energy,
GAP, BodyPower, Cubbà, Hipo-
presius, Abdominal Express, Tèc-
nica de running, entrenament de
força i manteniment. També es re-
alitzen sessions en directe a tra-
vés de ‘Facebook Live’ i es difon
informació a través dels grups de
whatsapp relacionada amb les ac-
tivitats esportives i amb un estil
de vida actiu i saludable, així com
assessorament esportiu amb els
usuaris i usuàries per a fidelitzar i
no perdre el contacte i documen-
tació específica per a promoure
l'exercici físic a casa. Totes aques-
tes iniciatives s’adrecen a la po-
blació en general, no només a les
persones usuàries del Gimnàs
Municipal, a les quals se’ls retor-
narà la quota mentre les instal·la-
cions estiguen tancades.

Altres activitats complementà-
ries que està desenvolupant la re-
gidoria d’Esports són l’elabora-
ció del pla de reestructuració
estratègica de l'àrea d'esports,
l’actualització de reglaments i or-
denances municipals relaciona-
des amb l'esport, l’inventari i or-
denació de l'equipament i
material esportiu, el manteniment
essencial del Poliesportiu Muni-
cipal, l’anàlisi i revisió de dades
de pràctica esportiva i l’estructu-
ració de la pròxima temporada
2020-2021.

Reunió virtual de la Comissió d’Organització.



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 MARÇ

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“El fantasma del carrer...” 

de Philip Pullman
“El rayo dormido” 

de Eva Gª Sánez Urturi

Berta Sanchis, darrera des-
cendent d’una antiga família
de botiguers del barri de
Russafa, ens conta les prime-
res aventures de la colla “A
colp de pedal”, l´amistat en-
tre els personatges i sobretot
un recorregut ciclista a la
descoberta de la ciutat de Va-
lència. Viatge que els portarà
també a la sorprenent troba-
lla, al Palau dels comtes de
Bufalaga, del fantasma del
carrer Cavallers.

Natalia Soler es una perio-
dista que siempre ha querido
escribir y que, tras quedarse
en paro, se presenta a una
beca de investigación con un
proyecto sobre dos vecinos
que vivieron la guerra desde
bandos enfrentados. Uno de
ellos, José Emilio, era cura y
fue asesinado durante la con-
tienda. El segundo, Antonio
Almenar, fue un activo lucha-
dor contra el fascismo, y
formó parte de la Nueve, la
mítica compañía formada por
republicanos españoles que
liberó París de los alemanes.

Portem mes i mig amb la crisi sa-
nitària del COVID-19, una situació
dramàtica pels milers víctimes
mortals, persones contagiades i els
seus familiars. En hospitals, cen-
tres de salut, serveis públics, co-
merços, empreses, autònoms... i en
un ampli teixit d'ajuda social mol-
tes persones estan duent a terme
una labor sense la qual esta situa-
ció seria molt pitjor. El seu treball
haurà de ser recordat i valorat més
enllà de quan acabe la crisi.

La situació ha posat a prova la
capacitat de reacció de la societat
davant una emergència inimagi-
nable, i ningú pot dubtar que la
resposta social que es percep en
cada casa, carrer, poble i ciutat està
sent exemplar; el confinament és
dur però efectiu i així ho hem entés
una immensa majoria.

Des de la Policia Local volem
agrair al veïnat el seu comporta-
ment en el compliment del confi-
nament, així com també als qui ens
presten atenció i col·laboració: Di-
vad Publicidad, Auto-Taber, la Fe-
rreteria Masi, la Farmàcia de Vina-
lesa, les Cosetes de Tere i a veïns i
veïnes anònimes que ens han faci-
litat material de prevenció i la seua
disposició a col·laborar.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 13,6 ºC 
Temperatura mínima: 5,3 ºC

Temperatura màxima: 25,1 ºC
Velocitat mitjana del vent: 6,5 km/h

Ràfega màxima: 74,0 km/h
Precipitació total: 80,4 mm


