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Torna a obrir 
l’Ajuntament per a
atendre el veïnat
amb cita prèvia 

La Diputació construirà
un carril ciclopeatonal

a la carretera entre
Vinalesa i Alfara

Sondeig a les xarxes
socials per conéixer les

necessitats de conciliació
durant l’estiu

ES FA
SABER
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UN POBLE
SOLIDARI
Se superen les expectatives
en la donació de sang



Vinalesa va guardar el 27 de
maig un minut de silenci en
memòria de les víctimes del
Coronavirus, d’acord amb la
proposta del Govern d’Espa-
nya dirigida a la ciutadania i a
tots els òrgans i institucions
públiques i privades del país.
Així mateix, s’han declarat deu
dies de Dol Oficial, que es per-
llongarà fins a les 00.00 del
dissabte 6 de juny. Les bande-
res de l’Ajuntament onegen a
mitja asta i s’ha col·locat un
crespó negre al masteler du-
rant este temps.

Es tracta d’una acció com-
memorativa per a dedicar un
moment solemne i sincer a to-
tes les persones que han faltat
a causa d’esta pandèmia, i gu-
ardar per sempre en la memò-
ria el record i el respecte de
tota la població.

Amb l’entrada a la fase 1 de la
desescalada, les oficines d’aten-
ció al públic de l’Ajuntament de
Vinalesa han tornat a obrir al pú-
blic, encara que només amb cita
prèvia. Així, es poden realitzar
tràmits de manera presencial,
concertant l’horari amb l’admi-
nistració mitjançant la pàgina
web de l’Ajuntament, per via te-
lefònica a través del número
96.149.97.98, o a través de l’APP
‘Ajuntaments de València’  selec-
cionant el municipi Vinalesa com
a favorit.

L’Ajuntament complix amb to-
tes les mesures higièniques exi-
gides per les autoritats sanitàries
per a evitar la propagació de la
COVID-19, per la qual cosa s’han
instal·lat vidres de separació al
taulell de l’entrada i a les taules

d’atenció al públic. 
L’administració de l’Ajunta-

ment de  Vinalesa no ha parat el
seu treball en cap moment des
que el Govern Central va decre-
tar l’Estat d’Alarma com a con-

seqüència la pandèmia, ja que
amb l'actualització del sistema
operatiu de l’administració local,
la web i la telefonia mòbil, el per-
sonal ha pogut realitzar la seua
tasca fins ara des de casa.
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CRISI SANITÀRIA

Torna a obrir l’Ajuntament per
atendre el veïnat amb cita prèvia

Minut de silenci i Dol Oficial

Vidres de separació al taulell de l’entrada de l’Ajuntament de Vinalesa.
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Des que va iniciar la crisi sanitària
i social provocada pel Coronavi-
rus, els Serveis Socials de Vina-
lesa han augmentat l'atenció al
públic de manera telefònica
sense descurar els programes so-
cials existents. 

El departament ha reforçat les
accions que desenvolupa i ha po-
sat en marxa nous programes que
responen a la realitat derivada de
la crisi, mantenint al mateix temps
els serveis habituals de presta-
cions econòmiques, ajuda a do-
micili i atenció a col·lectius en si-
tuació de risc. Tot això, amb
l'objectiu de continuar oferint un
treball efectiu i adequat a les ne-
cessitats actuals de la població.

Així, s'ha habilitat un servei es-
pecífic d'ajuda a domicili per a
realitzar la compra d'aliments i
medicaments a les persones més
vulnerables. A més, s'ha implantat
una nova línia d'ajudes d'urgèn-
cia econòmica per a aquelles per-
sones i famílies que s'han vist
afectades per la crisi, en quedar-
se en situació de desocupació de-
guda a un ERTO o pel cessament
l’activitat empresarial.

Tanmateix, des del primer dia
del confinament s'ha desenvolu-
pat tots els programes existents:
aPrograma d'ajudes d'emergèn-
cia i Renda Valenciana d'Inclusió:
s'han augmentat les tramitacions
d'ajudes d'emergència per a co-
brir necessitats bàsiques, així
com també la informació i gestió
de la Renda Valenciana d'Inclusió.
aPrograma de dependència: se-
guiment telefònic de totes aque-
lles persones que es troben en si-
tuació de dependència i els seus
familiars, a més d'atendre les no-
ves sol·licituds i necessitats.
aPrograma de servei d'ajuda a

domicili: s'ha continuat desenvo-
lupant el servei d'atenció a per-
sones majors que han necessitat
el servei.
aPrograma de famílies i Inter-
venció amb infància i adolescents:
atenció telefònica setmanal realit-
zant orientacions familiars sobre
convivència, confinament i situa-
ció actual, pautes parentals, alleu-
jament emocional i pautes de sa-
lut psicològiques.
aTaller cognitiu per a persones
majors: seguiment telefònic set-
manal amb tots i totes les partici-
pants del taller, a més de facilitar-
los material en els seus domicilis
perquè continuaren realitzant ex-
ercicis d'estimulació cognitiva.

D'altra banda, pel que fa a les
ajudes per a menjar, es treballa
en estreta  col·laboració amb Cà-
ritas per a la derivació de famílies
al banc d'aliments. Al respecte,
s'està treballant per a posar en
marxa en els pròxims mesos el
programa de “menjar a casa” per
a aquelles persones majors o amb
diversitat funcional que requeris-

quen el servei. Per este motiu, es
demana a les persones interessa-
des en el servei que es posen en
contacte amb el departament de
Serveis Socials. 

A més, s'ha tingut coordinació
amb altres associacions del muni-
cipi, amb el departament d'ocu-
pació de l'Ajuntament, el Centre
de Salut i el Centre de Dia ‘Pere
Bas’, sent imprescindible aquesta
labor per a garantir una atenció
integral a la ciutadania.

Des del 19 de maig s’ha recu-
perat l’atenció presencial amb
cita prèvia. Cal sol·licitar-la a tra-
vés de l'APP, al telèfon
96.149.97.98 (extensió 4) o al cor-
reu s.socialsvinalesa@mancocar-
raixet.es.

La regidoria de Benestar
agraïx l'esforç del departament
de Serveis Socials i a la ciutada-
nia, per la seua actitud responsa-
ble i adequada dels serveis pú-
blics i per la col·laboració
solidària entres els veïns i les ve-
ïnes de Vinalesa des de l’inici de
la crisi.

Es reforcen
els Serveis
Socials durant
la pandèmia

BENESTAR



El poble de Vinalesa ha demostrat
el seu vessant més solidari durant
la passada extracció de sang or-
ganitzada pel Centre de Transfu-
sions de la Generalitat Valenciana,
celebrada el 20 de maig, durant la
qual se superaren totes les ex-
pectatives d’assistència de per-
sones donants. 

En esta ocasió l’extracció es va
haver de realitzar en un entorn
lliure de contagi, per la qual cosa
es va dur a terme a les instal·la-
cions de l’Espai Jove. Tot i la si-
tuació de crisi sanitària, el veïnat
de Vinalesa va sorprendre una ve-
gada més a les infermeres que
estaven realitzant les extraccions,
que fins i tot es van quedar sense
utensilis per l’alta participació i
voluntariat del nostre veïnat. 

Més de 40 persones van res-
pondre a la crida i anaren a donar
sang, i una part d’elles no ho va

poder fer perquè el personal sa-
nitari no esperava que hi haguera
una participació tan elevada i no
disposaven de material suficient

per a cobrir totes les extraccions.
L’Ajuntament agraïx a tots els do-
nants de Vinalesa per aquesta im-
portant contribució.
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SALUT

Se superen totes les expectatives
a la passada donació de sang

Jornada d’extracció de sang realitzada el 20 de maig a l’Espai Jove de Vinalesa.

Des de fa un parell de setmanes
s’han començat a realitzar test
per a la detecció del virus CO-
VID-19, mitjançant la tècnica de
les PCR, als Centres de Salut de
tot el territori valencià.

Vinalesa pertany a la Zona
Sanitària Bàsica que cobrix el
Centre de Salut de Foios, per la
qual cosa els tests per al nostre
veïnat es realitzen en una zona
habilitada al costat del Centre
de Salut de Foios, separat de
l’ambulatori i a l’aire lliure per a
major seguretat.

Aquestes proves diagnòsti-
ques es realitzen només a
aquells pacients amb simpto-
matologia de nova aparició sos-
pitosa d’infecció de la malaltia, i
la sol·licitud per a fer la prova la
realitza el metge de capçalera.
L'objectiu principal amb la rea-
lització d’estes proves als Cen-
tres de Salut és la detecció pre-
coç del virus per tal de trencar
amb més efectivitat i rapidesa
la cadena de contagi.

És molt important que si al-
gun veí o veïna de Vinalesa té

símptomes compatibles amb la
malaltia (tos, febra i dificultat
per a respirar, entre altres) no
acudisca pel seu compte a cap
Centre de Salut. Cal contactar
amb el Centre Auxiliar de Vina-
lesa a través del número de te-
lèfon  96.120.56.60 i seguir les
indicacions dels facultatius.

Test per a la detecció del virus
per al veïnat amb símptomes
al Centre de Salut de Foios

Realització de test PCR a Foios.
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Una de les majors reivindicacions
històriques pel que fa a la mobili-
tat serà realitat l’any 2021, des-
prés del compromís de la Diputa-
ció de València d’assumir la
construcció d’un carril ciclopea-
tonal a la CV-304 entre el nostre
poble i Alfara. El 14 de maig, l’al-
calde de Vinalesa, Javier Puchol,
es va reunir per videoconferència
amb el seu homònim d’Alfara, Llo-
renç Rodado, i amb el diputat de
carreteres, Rafa Garcia, per a trac-
tar este assumpte. 

El diputat es va comprometre a
tindre realitzades i finalitzades les
obres l’any que ve, el que supo-
sarà una connexió sostenible en-
tre les dos localitats, així com la
comunicació de Vinalesa amb la
línia 1 de metro. 

El nostre alcalde també va
proposar al diputat el canvi de ti-
tularitat del tram de la carretera
CV-304 que passa per dins de la
població, l’avinguda Sanchis Gu-
arner, que actualment és compe-
tència de la Diputació.

Continua l’aposta de l’Ajuntament
per donar valor a l’antiga Fàbrica
de la Seda, conjunt arquitectònic
declarat Bé de Rellevància Local i
centre de les activitats que es des-
envolupen a Vinalesa. Amb una
inversió de 103.000 euros, proce-
dent del programa SOM de la Di-
putació, s’estan escometent les
obres de la 1ª fase de remodelació
del pati del Centre Cívic, amb la
rehabilitació del jardí de darrere
de l’escenari, la pavimentació
d’eixa part del pati i les escome-
ses de llum, aigua i recollida de

pluvials. La superfície de la part
de davant de l’escenari s’asfaltarà
amb pròximes inversions durant
la segona fase d’execució del pro-
jecte. 

D’altra banda, amb altres
48.500 euros del mateix programa
de la Diputació, s’estan realitzant
treballs de reconstrucció del forjat
a l’edifici  que allotja la seu de les
ames de casa (antic ambulatori).
S’ha hagut de reconstruir la planta
de dalt, ja que les bigues estaven
podrides i en perill d’enderroca-
ment. Quan finalitzen els treballs,

les dependències policials es tras-
lladaran a aquest edifici. Les Ames
de Casa utilitzaran la part interior
de l’espai, al qual accediran per
una porta independent des del
pati de la Fàbrica.
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INVERSIONS

Obres a l’antic Centre de Salut.

Comencen les obres de remodelació de la 1ª fase
del pati de la Fàbrica i de l’antic Centre de Salut

La Diputació construirà un
carril ciclopeatonal entre
Vinalesa i Alfara en 2021La Diputació de València ha

aprovat realitzar la major
aportació econòmica als mu-
nicipis de la província a tra-
vés del Pla d’Inversions 2020-
2021 per tal de dotar de més
liquidesa i autonomia a les
entitats locals. A través d’a-
quest programa, es transferi-
ran a Vinalesa 526.356’96 eu-
ros per a dur a terme
inversions al voltant del pa-
trimoni, la cultura, el benes-
tar, l’educació i el desenvolu-
pament econòmic de la
nostra localitat. 

D’altra banda, a través del
Fons de Cooperació Munici-
pal, Vinalesa rebrà de l’admi-
nistració provincial durant
l’any 2020 més de 250.000 eu-
ros. La Diputació ha augmen-
tat enguany la dotació amb
aportacions extraordinàries
perquè els pobles puguen fer
front a les conseqüències de-
rivades de la crisi sanitària.

Aportació
històrica amb el
Pla d’Inversions



Vinalesa va iniciar el passat 4 de
maig la campanya contra la pre-
sència del mosquit tigre en el
municipi, que se centra en el
tractament de les larves per atu-
rar la proliferació dels insectes i
en el control de la presència d'e-
xemplars d'esta espècie a em-
bornals, fonts i qualsevol possi-
ble punt d’acumulació d’aigua
d’àmbit municipal. 

La tasca realitzada per l’Ajun-
tament ha de completar-se amb

l’actuació individual als domici-
lis i propietats particulars, on
s’ha d’evitar la formació de bas-
sals a recipients com ara els cos-
siols de les plantes, poals o cen-
drers. Cal canviar l’aigua de les
mascotes de forma freqüent,  ne-
tejar i tractar adequadament les
piscines, tractar els clavegue-
rams dels patis interiors amb
larvicides i protegir amb mos-
quiteres els pous, aljubs i altres
dipòsits d’aigua. 

L'Ajuntament de Vinalesa ma-
nifesta l'èxit obtingut en el mu-
nicipi després de la implanta-
ció de ‘Línia Verda.’ Des de la
posada en funcionament del
servei, la participació ciuta-
dana ha experimentat un crei-
xement exponencial i el Con-
sistori ha solucionat el 80% de
les incidències rebudes a tra-
vés de l’aplicació. 

El  tipus de requeriments
més freqüents són aquells que
fan referència a “Enllumenat”,
seguit de “Parcs i Jardins”, “Se-
nyals i Semàfors”, “Voreres i
Calçades” i “Neteja”. Gràcies a
la implicació directa dels ve-
ïns, el Consistori ha pogut dur
a terme  àgils actuacions. A
més, ha tingut coneixement de
certes necessitats de les quals
no tenia constància. 

Per a utilitzar el servei és
necessari descarregar-se l'App
‘Línia Verda’ que trobaran a
Google Play o APP Store. 

Participació
ciutadana amb
‘Línia Verda’

Campanya de prevenció i
control del mosquit tigre
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La conselleria d’Educació ha in-
format mitjançant un comunicat
que en el territori valencià l’a-
lumnat no tornarà a les aules fins
al pròxim curs escolar. Alhora,
l’administració autonòmica dona
permís per a reobrir les escoles
infantils i centres educatius a par-
tir del 18 de juny per a desenvo-
lupar activitats durant la tempo-
rada d’estiu sempre que es
garantisquen les condicions de
seguretat i higiene que les autori-

tats sanitàries competents van es-
tablint en cada moment. 

L’Ajuntament de Vinalesa es
planteja programar iniciatives
que ajuden a la conciliació fami-
liar i laboral durant el període es-
tival, i per conéixer les preferèn-
cies de la ciutadania, s’ha publicat
un sondeig a través de la pàgina
municipal de Facebook amb l’ob-
jecte de conéixer de quina quan-
titat de persones necessiten es-
tos serveis i en quin horari.
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EDUCACIÓ

Sondeig a les xarxes per a conéixer les 
necessitats de conciliació durant l’estiu

 

PROCÉS D’ADMISSIÓ  
  2020/21 normativa que la regula: 

 
 

 DECRET35/2020, de 13 de març,del Consell, de modificació del Decret 
40/2016  

 
 

 Resoluc ó Cultura i Esport,per 
 

    

El procediment es realitzarà amb 
 tramitació electrònica  

 
a la pàgina Web de la Conselleria 
podreu emplenar el formulari  
electrònic de sol•licitud                                    
   www.ceice.gva.es                                              
 

 
 

Les dates de presentació són del 8 al 
16 de juny per a Ed Infantil i Primaria  
 
ATENCIÓ!  
NomØs es pot presentar 
electrònicament una sol•licitud per 
alumne o alumna 

 
PUNTS D’ATENCIÓ 
 
 
El centre educatiu  serà punt d’atenció per a 
ajudar-vos a participar en el procØs. 

 

ACTUACIONS PR¨VIES QUE HAN DE 
REALITZAR LES FAM˝LIES:  

 Tindre un correu electrònic actualitzat (on 
rebreu tota la informació)  

 
punt d’atenció vos ajudarem si ho necessiteu)  

 

Com podem obtindre la CLAU 
d’admissió? 

 

 
 Nœmero de DNI, NIE, de certificat de 

registre de ciutadania de la Unió 
Europea....  

 Nœmero de suport (identificat com 
IDESP.IXESP en els models antics).  

 Data de naixement.  
 Marcar la casella que indica la seua no 

oposició a la comprovació davant el 
 

**Les persones sol•licitants que œnicament disposen de  
d’acodir al centre amb cita prŁvia. 

 

MODEL DE SOL•LICITUD 
a) Identificació de la persona sol•licitant.  

. 
c) Identificació dels membres de la unitat familiar.  
d) 
de les dades corresponents a la renda (AEAT)  
e) Circumstàncies al•legades  
f)Nivell educatiu sol•licitat i programa lingüístic  

d altre centre s ha de fer 
constar el compromís 
en el momento de la matrícula. 

 

 

L'Escola Infantil Municipal de
Vinalesa té el període de ma-
trícula obert per al pròxim
curs escolar i compta amb al-
guna plaça disponible en els
tres nivells que escolaritza.
Per a l'alumnat nascut en 2018,
l'escolarització serà totalment
gratuïta, ja que està subven-
cionada per Conselleria, i per
a l'alumnat nascut en 2019 hi
ha ajudes tant de la Conselle-
ria d’Educació com de l’Ajun-
tament de Vinalesa. A més,
l'escolarització en aquest tram
d'edat garanteix la continuïtat
al de 2-3 anys gratuït. 

El centre ofereix al xiquet i
la xiqueta des de les 16 set-
manes d’edat l'oportunitat de
desenvolupar les seues com-
petències, on el joc, la lliber-
tat d'acció, l'afecte i el reco-
neixement a la diversitat són
la base pedagògica. Compta
amb unes instal·lacions immi-
llorables i professionals que
acompanyen amb afecte el
creixement de cada xiquet i
xiqueta. 

Concebem una escola
compromesa amb la població
i amb l'entorn i sempre
oberta a la participació de la
comunitat educativa. Estem
vivint el present amb incer-
tesa, però és important re-
marcar a les famílies que el
moment de sol·licitud d'aju-
des per al pròxim curs esco-
lar es realitza ara, i no se'ls pot
passar el termini. Més infor-
mació al telèfon 96.149.27.32
o al correu vsenent@escole-
sinfantilsninos.com.

CREIXEM AMB
LA CONFIANÇA
DELS QUI ENS
FAN CRÉIXER
Per Verónica Senent,
coordinadora de l’Escola
Infantil Municipal Ninos
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CULTURA

El Club de Lectura de Vinalesa ha
tornat a reunir-se de manera vir-
tual. A la sessió, celebrada el di-
vendres 22 de maig, les persones
participants posaren en comú El
vagón de las mujeres de l’escrip-
tora índia Anita Nair. El llibre
parla de la situació de les dones a
l’Índia a través de les converses
de diverses persones en un tren.

Nova reunió del
Club de Lectura
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ESPORTSEsports Vinalesa

Participació dels Clubs en l’elaboració del
protocol esportiu per a avançar a la fase 2
La regidoria d’Esports s’ha man-
tingut coordinada des de l’inici de
l’Estat d’Alarma amb tots els
agents del teixit esportiu de Vina-
lesa. El personal tècnic, les asso-
ciacions i els clubs de la localitat
han comptat amb el continu recol-
zament del departament per a po-
tenciar l’activitat física del veïnat
malgrat les limitacions marcades
per les autoritats sanitàries com a
conseqüència de la crisi del coro-
navirus. 

Ara, amb l’avanç a la fase 2 de
la desescalada, l’Ajuntament ha
volgut comptar amb la participa-
ció dels responsables de les enti-
tats esportives per a confeccionar
un protocol que marque les con-
dicions de la reobertura de les
instal·lacions municipals. El passat
25 de maig hi tingué lloc una reu-
nió per videoconferència en la
qual es varen recollir les propos-
tes dels clubs per a coordinar la
posada en funcionament del po-
liesportiu municipal, amb la mà-
xima garantia pel que fa a la se-
guretat i protecció de la ciutadania

per a evitar la propagació de la
malaltia. 

La pròxima cita virtual serà el
dilluns 1 de juny, quan la regidoria
d’Esports presentarà l’esborrany
del protocol als clubs per enllestir

el document i procedir a la re-
obertura dels espais per a la pràc-
tica esportiva, seguint la norma-
tiva del Govern Central respecte a
les activitats i la forma en què es
poden realitzar durant la fase 2.

Activitats dirigides
a través d’Internet
obertes a tota la
ciutadania
El servei municipal d’Esports,
amb l’objecte de fomentar la
pràctica esportiva, ha compartit
a través de les xarxes socials
les classes que els monitors han
preparat durant el confinament,
no només per a les persones
usuàries de l’oferta esportiva
local, sinó per a tota la ciutada-
nia. Poden trobar-les a la pà-
gina de Facebook i el canal de
Youtube @esportsvinalesa.

Reunió per videoconferència per a perfilar el protocol esportiu a desenvolupar en la fase 2.



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 ABRIL

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“El temps de l’oblit” 
de Jordi Sierra i Fabra

“El cielo se cae” 
de Lorenzo Mazzetti

Carlos, un jove de 18 anys,
s'instal·la en un poblet del
País Basc. La música és el lli-
gam per conéixer Tetxu, per-
sonatge marcat per un drama
peculiar: és fill d'un militant
etarra i ara viu amb la seua
mare, una dona que ha inten-
tat que el seu fill portara una
vida com la resta dels joves. I
també hi ha Ainhoa, la xicona
que ha aconseguit amb la
seua dolçor tornar a fer som-
riure Tetxu.

En plena Segunda Guerra
Mundial, las pequeñas huér-
fanas Penny y Baby han sido
acogidas en una villa italiana
por sus tíos. A pesar de la
muerte de sus padres, su exis-
tencia es feliz en medio de
juegos, músicas y personajes
tan entrañables como extra-
vagantes. Hasta que las per-
secuciones raciales del fas-
cismo y del nazismo llegan a
la villa, y la muerte y el horro
convierten aquel paraíso en
el escenario de la tragedia.

Continuem amb la crisi sanitària
provocada per la COVID-19 que
ens afecta en quasi totes les activi-
tats diàries, tant personals com
professionals. Estem cada vegada
més a prop d’arribar a la desitjada
“nova normalitat” passant de fase,
i tenim la responsabilitat entre to-
tes i tots que aquest siga un temps
de prevenció i seguretat enfront de
la possibilitat de nous contagis.

És molt extensa la normativa
que s’ha establert durant estos me-
sos, però per poc que recuperem
la capacitat de moviment, podem
veure que hàbits senzills (com l’ús
de mascaretes, la higiene de mans
i la cura sobre el que toquem) ens
poden donar una certa tranquil·li-
tat per a reprendre les nostres ac-
tivitats. Es parla de possibles re-
brots de la malaltia; si volem que la
incidència siga menor i evitar el
drama de les xifres de morts, hem
de complir amb les mesures de les
autoritats sanitàries.

No volem acabar este article
sense agrair a la població l’exercici
de responsabilitat que demostra
des de l’inici de la crisi i enviem un
missatge d’ànim a totes i tots els
que han patit o patixen les conse-
qüències del virus.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 15,6 ºC 
Temperatura mínima: 7,9 ºC
Temperatura màxima: 26,3 ºC

Velocitat mitjana del vent: 3,5 km/h
Ràfega màxima: 46,7 km/h
Precipitació total: 58,0 mm


