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Acaben els treballs 
d’eliminació de barreres

arquitectòniques a 
l’avinguda Constitució

Cap a la reducció 
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contaminants amb
el Pacte d’Alcaldies
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Drets Socials, nou òrgan
consultiu i de participació
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Ha finalitzat el projecte d’e-
xecució d’eliminació de ba-
rreres arquitectòniques a l’a-
vinguda Constitució, en el
tram comprés entre el carrer
la Pau i l’avinguda Sanchis
Guarner. Els treballs han
consistit en l’ampliació de
les voreres i el rebaix en les
interseccions. En els en-
creuaments amb passos ele-
vats, s’han col·locat reixes
transversals per a evitar els
desnivells existents i facilitar
que els vianants amb carrets
i persones amb mobilitat re-
duïda puguen circular sense
haver de superar cap tipus
d’obstacle.

Les obres s’han desenvo-
lupat amb una inversió de
27.679’33 euros procedents
del pla SOM de la Diputació
de València. L’objectiu de
l’Ajuntament de Vinalesa ha
estat finalitzar la vertebració
de la mobilitat des de la pa-
rada de l’autobús fins al po-
liesportiu amb connexions
adequades entre els dos ex-
trems del municipi.  

URBANISME

Acaben els
treballs a
l’avinguda
Constitució
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El Pacte d’Alcaldies és el princi-
pal moviment europeu en què par-
ticipen les autoritats locals i regio-
nals que han assumit el compromís
voluntari de reduir les emissions
de CO2 en un 40% abans del 2030,
millorar l’eficiència energètica, uti-
litzar fonts d’energia renovable als
seus territoris i desenvolupar me-
sures per a adaptar-se a les conse-
qüències del canvi climàtic.

Vinalesa es va adherir el se-
tembre de 2015 per acord plenari
amb el suport del PSOE, PP i Com-
promís. Des d’aleshores està tre-
ballant en diversos aspectes de la
mà de la Diputació de València que
coordina els municipis de la pro-
víncia, estableix canals de finan-
çament i disposa de recursos tèc-
nics per a desenvolupar-lo.

Acaba de concloure la fase de
redacció de l’Inventari d’Emissions
de Referència del municipi, un do-
cument que ha de servir de base
per a la realització dels diferents
documents del Pacte (informes de
seguiment, plans d’acció i adapta-

ció…). És un càlcul de la quantitat
de CO2 emesa a Vinalesa durant
un període de temps (2010-2015)
que es pren com a referència in-
cloent no sols les dades de con-
sum de l’Ajuntament, també dels
domèstics, serveis, transport pri-
vat i comercial i residus.

Al web de l’Ajuntament podeu
consultar el document per conéi-
xer la metodologia emprada, les
fonts d’informació, els consums en-
ergètics, les emissions, l’evolució o
la distribució per sectors.

A l’apartat de les conclusions
descobrim que a Vinalesa a l’any
2010 es van emetre 5.000,81 tones
de CO2, un consum energètic de
24.610,62 MWh. L’objectiu per a
l’any 2030 és reduir a 2.000,32 to-
nes CO2, que és un 40% de les
emissions de l'any base.

L’Ajuntament ja ha realitzat ac-
cions concretes, com les actuacions
en el canvi de lluminàries d’alguns
sectors que ha repercutit en un
descens dels consums important.
Però l’inventari és ben clar: les

emissions procedents de l’àmbit
depenent de l’Ajuntament sols re-
presenten el 3%; el 97% restant
provenen del transport privat i co-
mercial (1.900 tones) o del sector
residencial (1.500 tones) princi-
palment.

L’Ajuntament ha de liderar el
canvi de paradigma cap a una so-
cietat lliure d’emissions, sent ca-
paç d’arrossegar amb ell a tota la
població i sectors productius, mo-
tiu pel qual és tan important l’edu-
cació i la conscienciació ambiental.

Vinalesa va celebrar el Dia de
l’Arbre el passat 9 de febrer
amb una plantació d’espècies a
Porta-Coeli, a la Serra Calde-
rona. L’activitat, organitzada
per la regidoria de Sostenibili-
tat, es va desenvolupar sota la
supervisió d’un tècnic forestal
que va explicar a les persones
participants com realitzar les
plantacions correctament.

Plantacions a
Porta-Coeli per
a celebrar el
Dia de l’Arbre

Cap a la reducció d’emissions
contaminants amb el Pacte d’Alcaldies

SOSTENIBILITATSostenibilitat Vinalesa @SostenibilitatV
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BENESTAR

Des del mes d’octubre, un
grup d’alumnes del col·legi
públic José Blat Gimeno i la
seua mestra de música fan
una classe al mes al Centre
de Dia Pere Bas de Vinalesa.
Les sessions produïxen efec-
tes terapèutics en les perso-
nes majors i permeten esta-
blir lligams intergenera-
cionals molt positius. El prò-
xim 25 de març ens oferiran
un concert amb el repertori
que estan assajant.

Es crea el Consell Municipal
d’Inclusió i Drets Socials

Música i infants
al Centre de Dia

Actualment, els problemes amb
el joc online a través de les mà-
quines d'apostes o dels propis dis-
positius (mòbil, tauleta, ordinador)
ocorre a edats cada vegada més
primerenques. En la majoria de
les ocasions, el/la jove/menor no
és totalment conscient del risc
que suposa aquesta pràctica, i
molt menys si ja estan en les pri-
meres fases de l'addicció. La nos-
tra tasca inicial serà ajudar-los a
descobrir-ho. Per a això, podem
proposar-los que es facen les se-
güents preguntes:
aDediques més temps al joc que
a altres passatemps o interessos?
aJugues fins a tard, encara que
l'endemà tingues classe o feina?
aGastes fins a l'últim euro que
tens?
aPenses en el joc tots els dies?
aTractes de recuperar els diners
que has perdut tornant a jugar?

aQuan estàs jugant, tens dificul-
tats per a parar?
aParles amb els familiars o amis-
tats sobre els teus hàbits de joc?
aGastes més diners més del que
realment pots permetre't perdre?
aNecessites jugar més quantitat
de diners per a tindre la mateixa
emoció que quan vas començar a
fer-ho?
aUses o vens coses per a acon-
seguir diners per a jugar?
aDeixes de comprar-te coses  o
anar a llocs per gastar eixos di-
ners en el joc?
aSents que tens un problema
amb el joc?
aEls teus familiars o amistats et
diuen que jugues massa i t'animen
a deixar-ho?
aEt sents culpable per jugar?
aEls teus hàbits de joc et causen
estrés, ansietat o algun tipus de
malestar?

aHas agafat alguna vegada di-
ners de casa o del treball per a ju-
gar o pagar deutes de joc?
aHas utilitzat una targeta bancà-
ria que no era teua per a jugar?

Si han respost “SI” a qualsevol
d'estes preguntes, és molt possi-
ble que tinguen algun problema
amb el joc. En este cas, l'Ajunta-
ment ofereix ajuda i assessora-
ment a través d'un servei especia-
litzat en aquesta matèria, la Unitat
de Prevenció Comunitària de
Conductes Addictives. La forma
de contacte és a través de l'e-mail
upcca@ahnar.org o telefonant al
961499798 / 961493342.

EL JOC ONLINE EN LA JOVENTUT

Vinalesa compta amb el Consell
Municipal d’Inclusió i Drets So-
cials, un nou un òrgan de caràcter
consultiu i de participació ciuta-
dana en la gestió municipal en
matèria de serveis socials per a la
inclusió i cohesió social del mu-
nicipi. L’entitat també es confi-
gura com un espai de treball que
té per objecte conéixer en tot mo-
ment la situació social de muni-
cipi, a fi de desenvolupar una po-
lítica local d'inclusió coherent
amb la realitat de la població.

Està  format per polítics, les
treballadores socials del depar-
tament de Serveis Socials i 4 per-
sones representants del municipi
amb una trajectòria professional
vinculada a estes qüestions. Són
Gloria Albert Domenech, metge
familiar; José Jerónimo Moratalla

Alfaro, policia local de València
del grup GAMMA de Violència de
Gènere; Antonio Ramón Polo
Gumbau, rector; i Teresa Orenga
Caus, metgessa i experta en con-
ductes addictives.

Reunió del Consell a l’Ajuntament.
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IGUALTAT

Al voltant del 8 de març, Dia In-
ternacional de les Dones, l’Ajun-
tament de Vinalesa organitza tot
un seguit d’activitats amb l’ob-
jectiu de fomentar la igualtat en-
tre els diferents sectors poblacio-
nals i àmbits socials de la nostra
localitat.

La programació començarà el
pròxim dimarts 3 de març, amb la
realització d’un taller a l’Espai
Jove per a pintar borses de tela
amb lemes relatius a l’apodera-
ment de les dones i l’erradicació
d’actituds sexistes i discrimina-
tòries. Serà entre les 17 i les 19
hores i l’activitat es repetirà el di-
jous 5 de març al mateix horari i
emplaçament.

El dimecres 4 de març tindrà
lloc un homenatge pòstum a l'es-
criptora Carme Miquel, coordinat
pel Club de Lectura, que ha tre-
ballat alguna de les seues obres.
Serà a les 18 hores a la Biblioteca
Municipal i consistirà en la lec-
tura de fragments de la seua obra.
Per al divendres 6 de març,
també a les 18 hores, s’ha pro-
gramat un contacontes per a per-
sones adultes a càrrec d’Almu-
dena Francés, que presentarà
l’espectacle ‘Les bruixes es pen-
tinen’. 

El diumenge 8 de març se ce-
lebrarà la IV Trobada d’Igualtat
de la Mancomunitat del Carrai-
xet. Hi haurà una passejada pels
Camins del Carraixet amb eixida
des d’Alfara per a finalitzar amb
un esmorzar al pati de la Fàbrica
de Vinalesa. El dia 10 a l’aula de
pintura del Centre Cívic, l’Asso-
ciació Cultural de Dones oferirà
un taller de manualitats i el 13 de
març tindrà lloc una xarrada fe-
minista a l’Espai Jove.

Finalment, el diumenge 15 de
març, a l’escenari de la Societat
Renaixement Musical, l’Escola
Municipal de Teatre representarà
l’obra ‘Cançons dels anys 60”.

Activitats per a fomentar la Igualtat
a la Setmana de la dona de Vinalesa
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EDUCACIÓ

L’alumnat de Primària de l’Escola
Vedruna ha estat treballant durant
mesos, de manera transversal, en
un projecte sobre la mar Medi-
terrània, amb el qual han aprés la
importància de cuidar i respectar
la mar, les nostres costes i les es-
pècies que l’habiten. Així, han re-
alitzat tallers relacionats amb les
diferents àrees educatives, com la
geografia, la història, la literatura
o la llengua.

Entre altres, es va desenvolupar
una activitat al voltant de la sal i les
salines, així com una altra centrada
en la figura d’Ulisses, amb l’aproxi-
mament a les criatures mitològi-

ques i les aventures escrites per Ho-
mer al llarg de la Mediterrània.

D’altra banda, la geografia i la
cultura també han estat present en
aquest gran projecte, amb l’apre-
nentatge dels països que estan al
voltant de la nostra mar i les dife-
rents cultures, descobrint que, mal-
grat la distància geogràfica que hi
ha entre alguns d’aquests països,
tenim moltes coses en comú. 

Per reforçar la llengua, han jugat
a “Pasapalabra” amb paraules d'o-
rigen mariner, i no només en valen-
cià i castellà: també en anglés! No
podia faltar la música, així que l’a-
lumnat ha creat danses sobre can-
çons antigues dels diferents pobles,
des d’Espanya fins a Grècia, pas-
sant per França o Israel.

També s’ha parat atenció a la
conscienciació ambiental, amb l’a-
nàlisi de l’impacte que tenen les
nostres accions sobre els éssers
que habiten a la mar i sobre nosal-
tres mateixos.

PER VERÓNICA SENENT,
COORDINADORA DE L’ESCOLA

INFANTIL MUNICIPAL NINOS

El veí de Vinalesa Enric Alcayde
Carbonell presentarà el 27 de
març a les 19.30 hores al saló
de plens de l’Ajuntament el lli-
bre Nepal prop del cel. Cami-
nant pels Annapurna.

L’autor explica que ha estat
“el meu tercer trekking conse-

cutiu pels Himalaies (...), tot un
desafiament físic i psicològic”.
Va visitar la poc explorada vall
de Naar Phu de cultura tibetana,
i va caminar per sobre els 5000
metres d’altitud en els mítics
Kang La Pass i Thorong La Pass i
el Tilicho Lake. 

“Uns mesos abans la inespe-
rada mort de Daniel colpejava
sense pietat la meua família i a
mi. Necessitava distància física i
emocional per poder entendre-
ho. L’esforç físic i mental durant
el trekking em van ajudar a
comprendre i a asserenar-me”,
ha expressat Alcayde.

Des de l’equip de l’Escola
Infantil Municipal Ninos
veiem necessari connectar
els xiquets i xiquetes de l’es-
cola amb el seu poble. Vina-
lesa és un municipi xicotet,
envoltat d’horta, que per la
seua estructura és prou se-
gur per a passejar i ens ofe-
reix possibilitats enriquido-
res i accessibles.

La comunitat educativa in-
clou l’equip de l’escola, les
criatures, les famílies, les en-
titats del poble, el medi am-
bient… Per això,  creiem que
una manera de treballar eixe
sentiment de pertinença i de
viure l’entorn com un altre
espai educatiu ple d’expe-
riències enriquidores és fent
eixides pel poble.

Per aquest mateix motiu
hem format una “comissió de
famílies” amb persones
(iaios/es, tios/ties, pares i
mares) amb disponibilitat i
ganes de formar part d’a-
quest projecte. La primera
eixida va tindre lloc a la Bi-
blioteca Municipal, adaptada
als infants amb un espai
propi on trobem gran varie-
tat de contes per a fomentar
el gust per la lectura des de
la primera infància.

Gràcies a Mª Rosario Ros
Pardo, la bibliotecària, per
fer possible la visita i re-
bre’ns amb tanta il·lusió, així
com també a totes les famí-
lies compromeses amb la
nostra tasca educativa.

Connexió amb
l’entorn del poble

Enric Alcayde Carbonell presenta
un llibre sobre un viatge a Nepal

Projecte transversal al voltant de
la Mediterrània a l’Escola Vedruna

CULTURA



L'esport en bona companyia és la
millor manera de socialitzar i, so-
bretot, de posar-te en forma. Pots
recolzar-te en els teus companys
per a entrenar i aconseguir metes,
ajudar a uns altres a aconseguir-les
i, a més, córrer en companyia sem-
pre és més divertit que fer-ho a so-
les. Així ho han entés des de ‘Vi-
nalesa Runners’, una iniciativa
esportiva sorgida d'un grup d'a-
mics i que a poc a poc s'ha con-
vertit en una opció magnífica per
als i les atletes del nostre municipi.
Este recent projecte esportiu va
respondre a la voluntat d'un grup

de pares i mares de l'alumnat de
les Escoles Esportives Municipals
per a aprofitar l’hora d'exercici de
les seues filles i fills i revertir-lo en
una bona estona de running per a
ells. Actualment ja compten amb
20 corredors i l'interés per la seua
activitat va en augment. Samarre-
tes, participació en carreres popu-
lars, sortides a la muntanya el cap
de setmana o l'objectiu a mitjà ter-
mini de convertir-se en club són
només una mostra de la bona salut
d'aquest grup que va nàixer per-
què a Vinalesa ja ningú haja de
córrer en solitari. 
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L’alumnat de l’Escola de Pilota
està obtenint molt bons resul-
tats als Jocs Esportius de la Co-
munitat Valenciana en les dife-
rents modalitats de l’esport
autòcton. L’equip aleví ha que-
dat subcampió de galotxa en la
fase provincial i tercer classificat
en les finals autonòmiques. Per
la seua banda, l’equip cadet ha
aconseguit el títol de subcampió
en la modalitat de frontó per pa-
relles. Enhorabona!

Èxits als JECV
de Pilota

La Mancomunitat del Carrai-
xet oferix una nova edició
del programa ‘Caminem
amb la Manco’. La primera
excursió de la temporada va
tindre lloc el 2 de febrer amb
la baixada pel Barranc del
Carraixet des de Bétera fins
a Alfara del Patriarca. La se-
gona proposta serà l’1 de
març amb una visita al Parc
Natural de l'Albufera. L'ei-
xida serà a partir de les 8 ho-
res en autobús des dels qua-
tre municipis de la Manco-
munitat. Es realitzarà un re-
corregut de 9 km amb una
durada aproximada de 3 ho-
res. El preu és de 3€ i inclou
autobús, guies i segur. Les
places són limitades.

Torna ‘Caminem
amb la Manco’

Nova iniciativa esportiva
amb ‘Vinalesa Runners’

La gran acceptació de les
classes de ioga i pilates al
Gimnàs Municipal de Vina-
lesa ha revertit en l’amplia-
ció horària de l’oferta d’es-
tes dues activitats. Així, els
dimarts i dijous de 18.30 a
19.15 hores hi haurà un altre
torn de pilates, i a partir de
març s’implantarà una classe
més de ioga a la setmana,
que serà els dijous entre les
10 i les 11.15 hores.

S’amplia l’horari
de les classes de
ioga i pilates

Equip aleví de l’Escola de Pilota.

Equip cadet de l’Escola de Pilota.
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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

DE GENER

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“L’amenaça de les grues” 

de Carme Miquel
“Educar en las redes...” 
de José María Avilés

Sara Monroig ha estat vivint a
Londres i Oslo durant molt de
temps, distanciada de la seua
gent. En tornar al poble desco-
brirà que els seus amics Vicent
i Maria tenen problemes greus:
volen obrir una casa rural i po-
sar en marxa una cooperativa
de productes ecològics, però
són víctimes d’un boicot que
posa en risc el seu futur. Alhora,
Josep, el germà de Sara, rep
unes telefonades anònimes in-
trigants. Quina relació tenen
uns fets amb els altres? Una no-
vel·la de gran actualitat i com-
promesa amb el medi ambient.

El Programa PRIRES es una pro-
puesta de intervención en con-
textos educativos que aborda
los procesos cognitivos, emo-
cionales, sociales y morales
que conducen las decisiones
que los adolescentes toman
cuando, por ejemplo, suben
una foto a su red social o envían
un mensaje de móvil. A través
de 57 sesiones busca potenciar
lo que de positivo tienen las re-
des sociales e Internet, la cons-
trucción de relaciones saluda-
bles y el aprendizaje de
procedimientos para la toma
de decisiones acertadas.

Este mes volem parlar dels guals
vehiculars d'accés a parcel·les o
immobles. El Reglament General
de Circulació establix com a in-
fracció circular amb un vehicle per
les voreres i zones per als vianants.
Esta prohibició es pot salvar mit-
jançant l'oportuna autorització mu-
nicipal, mitjançant els guals, que
dona dret als vehicles a transitar
per estos espais.

En Vinalesa existixen, sense au-
torització, nombrosos accessos de
vehicles a immobles, la qual cosa
pot constituir l'incompliment de la
norma. Per a solucionar esta situa-
ció, des de la Policia Local iniciem
una campanya informativa perquè
els usuaris de guals no autoritzats
duguen a terme la seua regulació
mitjançant la sol·licitud a l’Ajunta-
ment de Vinalesa.

Per tant, per a fer ús de la part
de la vorera o zona de vianants que
dona accés a immobles o
parcel·les, s’ha de disposar obli-
gatòriament d'autorització munici-
pal mitjançant un gual, encara que
enfront d'eixe accés estiga prohibit
l'estacionament.

Regular esta situació és en be-
nefici dels usuaris dels guals, via-
nants i de la seguretat viària.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 10,3 ºC 
Temperatura mínima: 0,9 ºC

Temperatura màxima: 22,9 ºC
Velocitat mitjana del vent: 3,8 km/h

Ràfega màxima: 67,6 km/h
Precipitació total: 120,4 mm


