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La Cooperativa 
renova el conveni
per a mantindre el

desfibril·lador

Serveis Socials organitza 
tallers de sexualitat

per a mestres, alumnat i
famílies de Vinalesa

L’àrea d’esports participa 
a la trobada final del 

programa  internacional
B.E.S.T a Bulgària 

JORNADA SOLIDÀRIA
DEL CLUB DE FUTBOL BASE DE VINALESA

ES FA
SABER
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La Policia Local compta des de
març del 2016 amb un aparell
desfibril·lador per a fer front a si-
tuacions d’emergència davant
d’hipotètics casos de parades
cardiorespiratòries, gràcies a l’a-
portació que va realitzar en aquell
moment la Cooperativa Elèctrica
de Vinalesa.

Enguany l’entitat ha tornat a re-
novar el conveni amb l'Ajunta-
ment a través del qual s’abasteix
l’aparell, se sufraguen les despe-
ses de manteniment i es realitzen
cursos de formació perquè els
efectius policials i altres agents
socials de la localitat puguen uti-
litzar-lo en cas d’emergència.

SANITAT

La Cooperativa renova el conveni
per a mantindre el desfibril·lador

SABIES QUE...?
L'abonament de la Licencia
dels Guals es fa anualment i
es prorroga si el titular de la
llicència no renuncia a ella
abans del 31 de desembre.

Si el titular no fa l'abona-
ment s'entén directament
que renuncia a la llicencia i
té l’obligació de tornar la
placa de Gual.
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EDUCACIÓ

La veïna Neus Alcayde Santarru-
fina, alumna del col·legi Santa
Joaquina de Vedruna de Vinalesa,
ha rebut el premi al Rendiment
Acadèmic d'Educació Secundària
Obligatòria corresponent al curs

2018/2019 que atorga la Genera-
litat. Tanmateix, Vicent Pardo Pas-
cual, alumne del Cicle Formatiu
d’Automoció del Sant Jaume
Apòstol de Montcada, ha rebut el
Premi Extraordinari d’FP.

ARTICLE DE VERO SENENT, COORDINADORA DE NINOS

Fa uns mesos, vàrem rebre una
notificació de l'IES Puçol que
ens convidava a fer una xarrada
al seu institut, més concreta-
ment a les aules on formen a
educadors i educadores d'edu-
cació infantil. Cada any passen
per la nostra escola alumnes en
pràctiques d'aquest institut que
s’il·lusionen en la nostra peda-
gogia i manera de fer. Per a no-
saltres és un plaer que un insti-
tut on formen als alumnes en
educació infantil ens tinguen
de referència en l'educació
dels 0 a 3 anys. És per això que
volia compartir aquesta  expe-
riència.
Una vegada més treballem per
la cultura de la infància amb
qualitat educativa.

Més de 40 xiquets i xiquetes
han participat en l’Escola de
Nadal de Vinalesa, un espai
de conciliació i trobada per
als xiquets i xiquetes de la
localitat. A més de realitzar
activitats relacionades amb
el període vacacional, les
persones participants han
gaudit amb propostes com-
plementàries, com el taller
de l'associació Acavall, on 2
gossets amb els seus pro-
pietaris desenvoluparen una
activitat conscienciadora so-
bre el respecte als animals.

Aprenentatge 
i diversió a
l’Escola de Nadal

Treballem per una educació infantil de qualitat

Dos joves reben el premi
al Rendiment Acadèmic
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DESENVOLUPAMENT

L’Ajuntament va organitzar el
berenar de Nadal dels Jubi-
lats, on es va fer un home-
natge a les persones majors
que van ser fotografiades
per a l’exposició de festes.

Tallers de sexualitat per a
mestres, alumnes i famílies

Berenar per a
les persones
jubilades

No és estrany plantejar-se en què
ocupem el nostre temps lliure. A
vegades per falta de temps, i en
altres ocasions per desconeixe-
ment de possibles activitats, aca-
bem sense fer res, o triant activi-
tats que no ens omplin, i en
conseqüència acabem abando-
nant. I hi ha una tercera opció, i
són aquelles activitats que poden
tindre un caràcter perjudicial o
bé per al nostre component so-
cial, o per a la nostra salut. 

Més enllà de l'activitat que pu-
guem fer, l'important és tindre
consciència que trobar fórmules
d'entreteniment saludable és im-
prescindible per a tindre una vida
plena i amb la qual ens puguem
sentir a gust. Això ens ha de por-
tar a buscar activitats que ens
agraden, i que alhora ens aporten
alguna cosa més com a persones,
que ens facen créixer en el sentit
més profund de la paraula. 

Hi ha diverses branques que
ens permeten obrir un ventall de
possibilitats segons els interessos

de cada persona. L'esport és un
dels camins més freqüentats ja
que ens ofereix aprofundir en el
treball en equip, en els valors que
suposen un objectiu compartit, o
la  capacitat de gastar energia,
necessària per a una bona salut
mental. Però sent una opció ex-
traordinària des de tots els punts
de vista, no és l'única. 

Els tallers que impliquen des-
envolupar les habilitats artísti-
ques de cada persona també ob-
rin un interessant camp de
beneficis per a qualsevol que les
realitze. Grafitis, tatuatges, cuina,
customització de roba… També
està creixent de manera impor-
tant l'alternativa d'oci saludable
emmarcada en l'educació am-
biental. Tallers de respecte per
l'entorn, o de manera més prò-
xima la proliferació d'horts ecolò-
gics o urbans, són opcions reals i
que cada vegada guanyen més
adeptes. 

I tot això sense oblidar-se de
les accions que permeten mes-

clar art i multiculturalitat, que es
concreten en batucades, classes
de balls internacionals, tallers de
percussió, malabars o qualsevol
altra expressió artística. 

A través d'aquest espai, des de
la UPCCA us anirem informant de
les diferents alternatives que exis-
teixen en l'entorn més pròxim i
que suposen una sèrie important
de beneficis com potenciar la re-
lació amb altres persones, acu-
mular noves experiències salu-
dables, ocupar el temps de
manera activa, o tindre una for-
mació integral que ens permeta
tindre una vida més feliç.

ALTERNATIVES D’OCI PER A JOVES

La infància i adolescència és una
etapa fonamental, on l'escola es
configura com un espai de crei-
xement i aprenentatge de valors
positius. Això no obstant, el des-
envolupament afectiu i sexual és
una àrea que moltes vegades
queda exclosa de l'atenció edu-
cativa. Per eixe motiu, el departa-
ment de Serveis Socials de l’A-
juntament de Vinalesa ha
desenvolupat durant el mes de
gener diferents tallers de sexuali-
tat  impartits per l’Institut Espill,
entitat referent en estos temes en
la Comunitat Valenciana.

El primer d’ells, relatiu a la de-
tecció dels abusos sexuals i la in-

tervenció en l’àmbit educatiu,  es
va adreçar als mestres del CEIP
José Blat Gimeno  i es va realitzar
en tres sessions. 

D’altra banda, ha tingut lloc un
altre taller dirigit directament a
l’alumnat de 5é i 6é de primària
en tres sessions d’una hora en ho-
rari lectiu.

Finalment, els dies 20 i 28 de
gener la iniciativa s’ha adreçat a
les famílies amb una xerrada
d’una hora i mitja de durada al
voltant de la sexualitat, conside-
rant el rol actiu dels pares i les
mares en l'educació dels seus fills
amb la finalitat d'orientar-los en
l'educació sexual i afectiva.
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SOSTENIBILITATSostenibilitat Vinalesa @SostenibilitatV

La regidoria de Sostenibilitat pro-
mourà durant les pròximes set-
manes la realització d’un curs de
compostatge a les escoles, a tra-
vés d’Acció Ecologista AGRÓ,
perquè als menjadors es reple-
guen les restes orgàniques i es
puguen reutilitzar.  L’Ajuntament
disposa de dues màquines com-
postadores que seran cedides al

José Blat Gimeno i al Santa Joa-
quina de Vedruna perquè l’alum-
nat i els equips docents prenguen
consciència i desenvolupen ac-
cions fonamentades en la reutilit-
zació de residus.

En una segona fase del pro-
jecte, la regidoria vol potenciar
per al curs vinent la creació
d’horts escolars, de manera que

el compost generat servisca d’a-
bonament per a les fruites i ver-
dures que hi cresquen. 

Més enllà de les accions con-
cretes, l’objectiu general de la ini-
ciativa és conscienciar els xiquets
i xiquetes de Vinalesa des de l’e-
dat escolar per a separar els resi-
dus, reciclar i utilitzar  correcta-
ment el contenidor marró.

Compostatge de residus als menjadors escolars
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ESPORTS Esports Vinalesa

Practicar esport des de la infàn-
cia és important per a desenvo-
lupar hàbits saludables, per a fo-
mentar la companyonia i la
disciplina positiva i per a crear
espais de convivència per a les
més menudes i els més menuts
del municipi. Així ho entenen
des de les Escoles Esportives
Municipals de Vinalesa, que des-
envolupen diferents estratègies
per a impulsar la pràctica espor-
tiva en la localitat, com ara la uni-
ficació horària de totes les acti-
vitats per a facilitar l'accés i la
implantació de totes les discipli-
nes, o la bonificació d'un 50% de
l'import en la matrícula per a l'e-
xercici d'un segon esport. Si quan
arriben a l'etapa prebenjamina
(6 i 7 anys), les xiquetes i els xi-
quets s'inscriuen per primera ve-
gada en disciplines concretes, en
les fases de benjamí (8 i 9 anys)
i d'aleví (10 i 11 anys) es tracta
d'assolir la pràctica d'una moda-

litat concreta, però es manté la
importància que es dóna a un
desenvolupament genèric, tant
personal com físic. 

L'objectiu d'aquesta iniciació
genèrica és rebaixar la competi-
tivitat i ajudar a establir relacions
sanes amb la victòria i la derrota:

totes i tots tenen cabuda en els
equips. A més, sense contrave-
nir el procés d'especialització,
també es fomenta la pràctica si-
multània d'esports amb la unifi-
cació horària i l'ajuda econòmica
aportada per l'ajuntament en la
matrícula d'un segon esport. 

Benjamins i alevins, esport
inclusiu sense competitivitat

Durant el mes de desembre tin-
gué lloc l’última trobada del pro-
jecte BEST a Gàbrovo (Bulgària), a
la qual va assistir el regidor d’Es-
ports de Vinalesa, Diego Perona, i
el tècnic del departament, Agus-
tín Larré. Es tracta d’un programa
finançat amb Fons Europeus que
té com a objectiu generar un pla
d’integració de persones amb di-
versitat funcional a través de la
pràctica esportiva.

Una entitat italiana ha liderat
l’acció, tot i que el programa ha
comptat amb la implicació d’una
institució del mateix país i una al-

tra de Bulgària, a més de l’Ajun-
tament de Vinalesa. Durant els
dos anys de durada, els 4 socis
participants han pretés unificar
coneixements per a intentar ho-
mogeneïtzar les pràctiques per a
combatre les barreres físiques i
psicològiques de les persones
amb diversitat funcional que vo-
len practicar esport.

Vinalesa va acollir una de les
trobades en novembre del 2018,
amb l’organització d’una xarrada
sobre la importància de la família
en la integració d'infants amb di-
versitat funcional a través de l'ac-

tivitat física i mitjançant l'expe-
riència de persones que practi-
quen pilota valenciana adaptada.
Es va fer una exhibició d’este es-
port i de la Boccia, una varietat
de la petanca adequada a perso-
nes amb diversitat funcional.

Trobada final del programa
esportiu europeu B.E.S.T.
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ESPORTS

Un nou èxit per a l’alumnat de les escoles esportives de Vinalesa en
l’etapa de tecnificació esportiva. Els jugadors de l’equip cadet de
frontó valencià del Club Pilotari, Joan Orts i Ulises Blasco, s’han pro-
clamat campions de la província de València en la seua categoria.
El pròxim cap de setmana tindran lloc les finals autonòmiques del
campionat organitzat per la Federació de Pilota Valenciana.

GALERIA D’IMATGES

L’Associació Ornitològica de Vinalesa ha celebrat
este cap de setmana el dinar de germanor anual
per a lliurar els premis del concurs local que va tin-
dre lloc del 22 al 24 de novembre. L’entitat cele-
brarà durant el 2020 el 25 aniversari de l’associa-
ció amb l’organització de diferents activitats.

El Torneig Mixt de Nadal de Pàdel de Vinalesa ja és un referent a
l’Horta Nord. A la passada edició han participat 64 esportistes, resul-
tant les parelles guanyadores Gema Martinez i Xavi Xipa Sananton Mu-
ñoz, en la categoria d’argent, i Nerea Soria i Sergi Soria en la catego-
ria d’or.

El 4 de gener va tindre lloc la Jornada Solidà-
ria que organitza tots els anys el Club de Fut-
bol Base Vinalesa, amb la participació dels
clubs convidats de Foios, Montcada i Bonrepòs
i Mirambell i durant la qual es varen recollir
150 kilograms de menjar no perible. La Man-
comunitat del Carraixet va aprofitar l’activitat
per a difondre la campanya ‘Juga net al Ca-
rraixet’, amb el respecte com a eix central de
les activitats esportives. 

El grup de Ioga Kundalini de Vinalesa va assistir a  una
classe amb música en directe a Rocafort com una activi-
tat extraordinària durant el període nadalenc.
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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 DESEMBRE

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Llum i Estel” 

de Carmen Miquel
“Terrafertile” 

de Rosana Ample

És l’any 2879. Uns expedicio-
naris de la ciutat de Sudlàn-
dia han trobat una jove in-
conscient i defallida en un
bosc. Sembla diferent i no se
sap qui és, ni d’on ve ni com
hi ha arribat, i ella tampoc ho
recorda. L’anomenen Estel.
La memòria individual de la
xica i la memòria col·lectiva
de Sudlàndia –i d’altres ciu-
tats de la Gran Terra– es re-
cuperaran gairebé alhora.
Això donarà pas a una situa-
ció extraordinària: el retroba-
ment de dos móns.

Mientras Benedetta se recu-
pera de una neumonía, en-
tiende que debe llevar las
riendas de su vida sola, rom-
per su relación sentimental y
dejar Milán. Ha llegado el mo-
mento de volver a Florencia
donde están los suyos y for-
mar su propio hogar en Mon-
tepulciano.

El camino parecía vislum-
brarse sencillo tras conocer
la verdad y es en ese instante,
cuando la vida le otorga a Be-
nedetta uno de los mayores
retos de su vida; atreverse a
ser quien es sin censuras.

Sovint atenem propietaris de vehi-
cles que ens sol·liciten informació
sobre què poden fer per donar de
baixa un vehicle que fa temps pen-
saven que estava donat de baixa;
què poden fer per canviar de nom
un vehicle que temps arrere vene-
ren a una persona a la qual ja no
poden localitzar, i altres situacions
paregudes.

Encara que siga una opció més
cara, quan es ven un vehicle cal
posar en mans d’una gestoria el
tràmit de canvi de nom; i quan en-
treguem un vehicle al desballesta-
dor, que siga seriós i ens faça en-
trega del document de cessió del
vehicle a l’espera de l’arribada del
document de baixa definitiva.

Fer les gestions d’esta manera
ens facilitarà resoldre qualsevol
problema que es presente al futur.
Això no obstant, des de la Policia
Local estem a disposició d’infor-
mar sobre este i altres assumptes
en qualsevol moment.

Per altra banda, volem fer men-
ció a l’obligatorietat de passar
l’ITV (Inspecció Tècnica de Vehi-
cles), perquè és una mesura i ga-
rantia sobre l’estat de seguretat
dels vehicles que circulen per les
vies públiques.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 13,1 ºC 
Temperatura mínima: 3,8 ºC
Temperatura màxima: 24,6 ºC

Velocitat mitjana del vent: 5,5 km/h
Ràfega màxima: 82,1 km/h
Precipitació total: 80,0 mm


