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Recull informatiu sobre
les mesures adoptades
per a fer front a la crisi
sanitària del COVID-19

Trobada d’Igualtat de
la Mancomunitat durant

la celebració de la 
Setmana de la Dona

Hiawatha guanya un
premi al Festival de 
la Cançó Scout de 

Tavernes de la Valldigna
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La pandèmia mundial del virus
Covid-19 ha trencat de colp l’es-
tructura de la societat i la forma
que teníem de viure fins ara.
Quedar-se a casa no és una op-
ció, és l’obligació que tenim
com a membres de la col·lecti-
vitat i com a individus per tal
d’evitar infectar-nos i contagiar
la malaltia a les persones del
nostre voltant, amb l’objecte
que els hospitals no es vegen
absolutament desbordats amb
aquesta crisi sanitària. 

A l’ampliació de l’Estat d’A-
larma decretat pel Govern Cen-

tral durant dues setmanes més,
s’afig ara la paralització de les
activitats no essencials entre el
30 de març i el 9 d’abril, una
mesura amb què es pretén re-
duir considerablement la corba
dels contagis al llarg i ample del
territori nacional. 

En l’àmbit local, l’Ajuntament
de Vinalesa ha dut a terme dife-
rents accions per tal de contin-
dre la propagació del coronavi-
rus. La més important ha estat la
conscienciació ciutadana mit-
jançant la constant actualització
de la informació i de les reco-

manacions al voltant de la pan-
dèmia a través dels diferents ca-
nals de comunicació municipals.
Al tancament de tots els edificis
i espais públics el passat 13 de
març, es va afegir la clausura de
totes les consultes al Centre de
Salut des del 23 de març, i el
tancament total del servei des
del 30 de març, per tal que els
professionals puguen atendre
persones malaltes de coronavi-
rus als centres hospitalaris de
València. Des d’eixe moment, el
Centre de Salut de referència
per al veïnat de Vinalesa és el
Consultori de Foios, on l’aten-
ció presencial sols està justifi-
cada en casos d'urgència no de-
morable. 

Desinfecció viària
D’altra banda, des del 20 de
març l’empresa encarregada
del servei de recollida de resi-
dus desenvolupa una campanya
especial de desinfecció de con-
tenidors, així com de les zones
del poble de màxima afluència
de persones com ara els acces-
sos al comerç local i als serveis
bàsics municipals. Tanmateix, el
passat dissabte 28 de març es va
realitzar una fumigació pels
vials i espais públics de Vina-
lesa per part d’una empresa au-
toritzada, que continuarà exe-
cutant-se al llarg de 10 sessions
en dies alterns.

Per altre costat, el servei de
Recollida de Trastos es manté,
sent el pròxim servei programat
el pròxim dijous 2 d’abril, però
no així els ecoparcs mòbils ni
els ecoparcs de Meliana, Alba-
lat, Amàssera o Alboraia, que ro-
manen tancats fins a nova ordre. 

CRISI SANITÀRIA

Vinalesa lluita per a frenar
l’expansió del COVID-19
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El departament de Serveis Socials
de la Mancomunitat del Carrai-
xet, del qual forma part Vinalesa,
oferix a les persones més vulne-
rables atenció personalitzada per
fer la compra d’aliments bàsics i
medicaments. Les persones be-
neficiàries de la prestació són les
persones majors o amb mobilitat
reduïda que visquen a soles i ne-
cessiten ajuda per a realitzar es-
tes tasques. Per a sol·licitar el ser-
vei cal contactar amb el
departament mitjançant el correu
electrònic o a través del telèfon
de l’Ajuntament, en horari d’aten-
ció al públic de dilluns a diven-
dres entre les 9 i les 14 hores. 

D’altra banda, des del Gabinet
Psicopedagògic Municipal s’està
fent una important tasca d’acom-
panyament a la ciutadania mitjan-
çant els canals de comunicació
oficials de Vinalesa, amb la difusió
de vídeos, àudios, imatges i textos
per fer que el confinament durant
l’Estat d’Alarma puga ser aprofitat
amb la proposta d’activitats i re-
flexions positives al voltant de l’a-
prenentatge i les oportunitats que
la vida ens atorga en moments de
grans dificultats.

Serveis Socials realitza la compra de
productes bàsics a les persones majors

CRISI SANITÀRIA

aTRIBUTS
Segons un  comunicat del Servei
de Gestió Tributària de la Dipu-
tació de València, el període de
pagament en voluntària (IVTM i
taxes) s'amplia fins al dia 1 de
juliol de 2020; els rebuts domici-
liats es carregaran al compte
l’últim dia del període (l’1 de ju-
liol); els rebuts en voluntària que
varen ser enviats abans de l'Estat
d'Alarma tenen validesa fins al
dia 04 de maig. Després d'esta

data, s'aplicarà el recàrrec del
5%. Per evitar esta situació, si vol
fer el pagament després del 4
de maig, haurà de sol·licitar el
document al servei de Tributs de
l'Ajuntament.

aESTACIONAMENT
La Policia Local informa que a
causa de la situació excepcional
de l’Estat d’Alarma, el dia 1 d'a-
bril els vehicles estacionats als
carrers en regulació de període

mensual no han de canviar de
costat.

aVIOLÈNCIA DE GÈNERE
El confinament reunix diversos
factors que potencien el risc de
patir maltractament. Si estàs o
coneixes alguna dona en aquesta
situació, el número d’emergèn-
cies 112 i el telèfon 016 d’atenció
al maltractament, que no deixe
rastre de les telefonades, està
disponible les 24 hores. 

INFORMACIÓ D’INTERÉS
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IGUALTAT

Vinalesa celebra la Setmana de la Dona
Vinalesa ha pogut celebrar la ma-
jor part dels actes programats a la
Setmana de la Dona abans de la
proclamació de l’Estat d’Alarma.
Les activitats començaren el 3 de
març amb la realització d’un taller
per a pintar borses de tela amb
lemes relatius a l’apoderament de
les dones i l’erradicació d’acti-
tuds sexistes i discriminatòries.
La iniciativa es va repetir el di-
jous 5 de març i l’endemà tingué
lloc un contacontes per a perso-
nes adultes a càrrec d’Almudena
Francés, que presentà l’especta-
cle ‘Les bruixes es pentinen’.

El 8 de març, celebració del
Dia de la Dona, tingué lloc la IV
Trobada d’Igualtat de la Manco-
munitat del Carraixet, amb un
passeig per l’horta entre Alfara i
Vinalesa i la visita a l’exposició
fotogràfica de les dones treballa-
dores en la Fàbrica de la Seda de
la nostra localitat.

No es va poder realitzar la xe-
rrada feminista ni l’actuació de
l’Escola Municipal de Teatre pro-
gramades per al 13 i 15 de març.

Passeig per l’horta des d’Alfara fins a Vinalesa a la Trobada d’Igualtat de la Mancomunitat. 

Lectura del manifest pel Dia de la Dona. Taller per a pintar bosses amb lemes feministes. 

La nostra companya Mayte Azo-
rín Giménez, Treballadora so-
cial, ja no estarà en el departa-
ment de Serveis Socials pel fet
que emprén una nova etapa
professional. 

Volem reconéixer i agrair la
seua labor i lluita constant per
la igualtat, el respecte, la soli-
daritat i el suport a totes aque-
lles persones necessitades del
municipi. Destaquem també el
seu suport interdisciplinari
amb altres professionals i
col·lectius i, per descomptat,
amb el propi equip de serveis
socials de la Mancomunitat.

Acomiadem a
Mayte Azorín
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EDUCACIÓ I CULTURA

El dia 4 de març celebràrem un
sentit homenatge a Carmen Mi-
quel, mestra, escriptora, intel·lec-
tual, persona compromesa amb
l’escola, el valencià, l’ecologia...
L’acte va començar amb la pre-
sentació dels acròstics realitzats
per l’alumnat del Col·legi Santa
Joaquina de Vedruna i els xiquets
i xiquetes dels grups de lectura
de la biblioteca. Tot nasqué a par-
tir del llibre de poemes de Carme
Miquel i Mercé Viana titulat El
meu nom és un poema en una ac-
tivitat dirigida i coordinada per
la professora Ines Toribio.

L’homenatge va seguir amb la
visualització d’un vídeo on la Uni-
versitat d’Alacant entrevista
Carme Miquel i, tot seguit, dues
representants dels grups de lec-
tura, altres dues representants de
l’anomenat Centre d’ensenya-
ment i Joan Enric Iriarte (coordi-
nador de l’activitat) van llegir
fragments relacionats a la vida de
Carme Miquel i obres relaciona-
des amb el medi ambient.

A continuació tingué lloc un

debat de l’alumnat de 4t d’ESO
del col·legi Vedruna sobre el
canvi climàtic, una acció dirigida
pel professor de biologia Xavier
Pardo, a partir de la lectura de la
novel·la de ciència-ficció Llum i
Estel, de Carme Miquel.

Com que l’activitat estigué si-
tuada dins la Setmana de la Dona,
es llegiren fragments relacionats
amb la dona de qualsevol lloc del
món i temps, extrets de l’obra na-
rrativa, de xarrades i d’articles
d’opinió de Carme Miquel.

Per a finalitzar, dues amigues

de Carme (Mercè Viana, mestra i
escriptora, i Dolors Pedrós, edi-
tora) expressaren què va signifi-
car Carmen en les seues vides i
llegiren l’article de Carme titulat
Dones.

L’homenatge va ser pensat,
programat i dut a terme per Joan
Enric Iriarte, que vol manifestar el
profund agraïment a la col·labo-
ració del centre Santa Joaquina de
Vedruna per la seua implicació
en l’homenatge a la gran Carme
Miquel, l’univers de la qual serà
difícil de conéixer i assolir.

Homenatge a
l’escriptora
Carme Miquel

Joan Enric Iriarte, coordinador de l’activitat, junt amb representants dels grups de lectura.

Portes obertes a l’Escola Infantil Municipal ‘Ninos’
L’Escola Infantil Municipal ‘Ninos’
va celebrar la Jornada de Portes
Obertes el dijous 27 de febrer.
Agraïm les persones que van as-
sistir l'interés mostrat per l'Escola
Infantil Municipal de Vinalesa.
Des de la Corporació Municipal
som conscients de la importància
d'una escolarització primerenca
en el desenvolupament dels xi-
quets, així com de la importància
que tenen les escoles infantils en
la conciliació personal i laboral

de les famílies, per la qual cosa
l'Ajuntament fa un gran esforç
per finançar part de les despeses
d'escolarització, mitjançant una
subvenció que depén del nivell
de renda, però prou àmplia per-
què es beneficien totes o quasi
totes les famílies.

Les persones que no varen
poder assistir poden fer la matrí-
cula a través de la web de ‘Ninos’
des del 27 de març.

Si teniu interés a matricular al

vostre fill o filla per al pròxim
curs en la nostra escoleta, heu  de
fer-ho el més prompte possible,
per a poder sol·licitar subven-
cions per a l’escolarització.

Donada la situació en la qual
es troba el nostre país que fa que
l’escoleta estiga tancada, si al-
guna família necessita informa-
ció més concreta, pot posar-se
em contacte amb el centre a tra-
vés del correu electrònic vse-
nent@escolesinfantilsninos.com.
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JOVENTUT

Més de 2.500 joves es donaren
cita el passat 23 de febrer a Ta-
vernes de la Valldigna en el Festi-
val de la Cançó del moviment
scout de la província de València,
en el qual va participar l’Agrupa-
ment Escolta Hiawatha del nostre
poble. Els nostres veïns i veïnes,
amb el tema ‘No ho oblides, sem-
pre scout’, van aconseguir el
premi a la Cançó Més Escolta.

Tracta d’un scouter que, des-
prés de molts anys en l’escol-
tisme, deixa l’agrupament per tal
de donar pas a les noves genera-
cions. Aquestes, amb l’ajuda i
l’estima que han rebut dels scou-
ters, porten l’agrupament enda-
vant gràcies a tots els valors que
han aprés durant la seua etapa a
l’agrupament: diàleg, espirituali-
tat, llibertat, respecte, justícia i ho-
nestedat. Podeu veure el vídeo de
l’actuació a les xarxes socials de
l’Agrupament.

L’Ajuntament vol donar l’enho-
rabona al col·lectiu pel bon re-
sultat al festival i per la gran tasca
educativa que realitzen. 

L’Agrupament Escolta Hiawatha
guanya el premi a la Cançó Més Escolta 



És molt important realitzar exercici
durant el període de confinament a
les nostres cases, pels beneficis fí-
sics i psicològics que l’esport ens ge-
nera, més encara amb el confina-
ment. Des del Servei Municipal
d’Esports s’ha posat en marxa un ca-
nal de YouTube on els monitors i mo-
nitores de les activitats dirigides del
Gimnàs aniran penjant vídeos de les
classes guiades i els Clubs Esportius
han elaborat recursos digitals per tal
de no perdre comba en les classes
esportives per als menuts i adoles-
cents de la localitat. 

Esta setmana, a més, ha tingut lloc
una reunió virtual per videoconfe-
rència de la Comissió Pedagògica de
les EEMM per a compartir experièn-
cies i per a explorar nous canals i
continguts de comunicació.
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ESPORTSEsports Vinalesa

El Servei
Municipal
d’Esports, en
actiu de forma
telemàtica

Reunió virtual de la Comissió Pedagògica de les EEMM.

Nou canal de YouTube de l’àrea d’esports.
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629 393 967
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657 895 909
961 496 515
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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
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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 FEBRER

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“L’ombra del nord” 
de Philip Pullman

“El silencio de la...” 
de Eva Gª Sánez Urturi

Sally Lockhart s’ha establert
com a assessora financera a la
City del Londres victorià, però
no ha perdut el seu poder d’a-
tracció per als misteris. El sos-
pitós cas de la fallida de la na-
viliera Anglo-Baltic, en què
Sally havia aconsellat una mes-
tra jubilada d’invertir els estal-
vis, és el començament d’una
investigació que descobrirà se-
crets foscos. A més, sembla que
hi ha alguna relació amb el cas
que ocupa els amics de Sally,
Jim i Frederick, que intenten
esbrinar qui persegueix el cè-
lebre il·lusionista Mackinnon.

Tasio Ortiz de Zárate, el bri-
llante arqueólogo condenado
por los extraños asesinatos
que aterrorizaron la ciudad de
Vitoria hace dos décadas, está
a punto de salir de prisión en
su primer permiso cuando los
crímenes se reanudan de
nuevo: en la emblemática Ca-
tedral Vieja de Vitoria, una pa-
reja de veinte años aparece
desnuda y muerta por picadu-
ras de abeja en la garganta.
Poco después, otra pareja de
veinticinco años es asesinada
en la Casa del Cordón, un co-
nocido edificio medieval.

Este article ve determinat per la
situació de crisis que vivim en-
mig de l’Estat d’Alarma decretat
pel Govern de l’Estat. El dia en
què preparem l'article, 16 de
març, és el tercer dia de confina-
ment i la situació és molt preocu-
pant; es fa difícil escriu-re’l sense
saber què passarà exactament en
un futur pròxim. Les xifres de
morts són molt altes i existixen la
previsió que empitjoren.

En unes setmanes sabrem
quina ha sigut la incidència real
d’esta crisi sanitària. El resultat
vindrà determinat, sense dubte,
per l’aportació individual que ca-
dascú faça en benefici de la resta;
eixe resultat serà proporcional al
sacrifici que fem.

Des de la Policia Local estem
procurant que la situació a Vina-
lesa siga la més adequada per
evitar contagis i, al mateix temps,
que hi haja una percepció de se-
guretat i tranquil·litat. Hui en dia
ja podem dir que moltes coses
canviaran després d'este període
de dificultat. Com a societat te-
nim l’obligació no només de su-
perar esta crisi, sinó de fer-ho de
forma que millorem individual-
ment i col·lectivament.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 13,6 ºC 
Temperatura mínima: 4,6 ºC
Temperatura màxima: 26,7 ºC

Velocitat mitjana del vent: 2,4 km/h
Ràfega màxima: 53,1 km/h
Precipitació total: 2,0 mm


