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El plenari aprova els
pressupostos del 2017 i
presenta la liquidació

de l’any passat

Conclou la Setmana
de la Dona amb una
Marxa Solidària i
la visita a Ràfia

Diputació escolta les
demandes de la població
al voltant de la millora del

camp de futbol  

SETMANA
DEL LLIBRE

Literatura musicada amb la 
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Els projectes finançats amb fons
de la Diputació de València, a tra-
vés del Pla Provincial d’Obres i
Serveis i del Pla d’Inversions Fi-
nancerament Sostenibles, comen-
cen a concretar-se a Vinalesa. 

Per un costat, s’ha traslladat
l’Arxiu Històric de la Fàbrica, amb
documentació molt valuosa sobre
l'evolució històrica de l'edifici, des
de la nau on es troba la Biblioteca
Municipal fins a l’antiga sala d’in-
formàtica de l’Escola Taller.
S’han desenvolupat obres d’ade-
quació de l’espai perquè l'arxiu
compte amb òptimes condicions
de manteniment. El canvi d'ubi-
cació ha permés enderrocar l’ha-
bitacle del fons de la Biblioteca i
obrir l’espai a tota la llargària de
la nau. La infraestructura, que va
reobrir al públic el passat dilluns
24 d’abril, es reordenarà pròxi-
mament amb més punts d'accés a
Internet i espais d'estudi.

Per altra banda, també ha fina-
litzat la remodelació de les zones
de joc infantil de la plaça d’Es-
panya, amb l’ampliació del

cautxú de seguretat i la renova-
ció d’alguns elements. Pròxima-
ment començaran les actuacions
programades al parc del Remei i
al parc de l’Esperança.

Continuen els treballs d’ins-
tal·lació de canalitzacions per a
conduir l’aigua de les teulades de
les edificacions del Centre Cívic
Felipe Navarro Fuster fins als al-
bellons, que evitarà en gran me-
sura que les façanes i les portes
acumulen humitat per l’aigua de
la pluja, i en juliol, aprofitant les
vacances escolars, es remodela-
ran els banys del col·legi públic
José Blat Gimeno.

Soc Mayte Azorín, treballadora
Social. Comence esta nova
etapa laboral en Serveis So-
cials Generals amb molta il·lu-
sió. No sóc una desconeguda
per a moltes de les persones
d’este municipi perquè al
llarg de la meua carrera labo-
ral he desenvolupat diferents
funcions: orientadora laboral,
tècnica de dependència, tèc-
nica de SEAFI.

El meu treball principal
com a treballadora social és
conéixer, previndre i intervin-
dre en persones, famílies i
grups socials, especialment si
es troben en situació de risc o
d’exclusió. Qualsevol veí o
veïna de Vinalesa pot acudir
als Serveis Socials Generals,
són un recurs universal, per a
tota la població. Ací seran in-
formats, orientats i assessorats
sobre totes les prestacions i
recursos socials.

En el meu dia a dia és molt
important la coordinació amb
altres àrees de l’Ajuntament
com ocupació, policia, joven-
tut, ensenyament o sanitat, en-
tre altres. També és important
coordinar-se amb programes i
recursos tant públics com pri-
vats: SEAFI, UPCCA, Fundació
Pere Bas, Càritas o associa-
cions locals, per exemple.

L’horari de Serveis Socials
s’ha ampliat enguany. Atenem
els dimarts i dijous de 9.00 ho-
res a 13.00 hores  sense cita
prèvia i dilluns, dimarts i di-
vendres amb cita. 

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT

Treballs de millora a les
infraestructures locals

Obres per a enderrocar l’antiga sala de l’arxiu i obrir la Biblioteca Municipal en tota la seua llargària.
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Nou emplaçament de l’Arxiu Històric de la Fàbrica.
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SOSTENIBILITAT

L’Ajuntament de Vinalesa està im-
plementant una sèrie d’actua-
cions per afavorir una transició
cap a una jardineria més eficient,
més respectuosa amb el Medi
Ambient i millor adaptada al nos-
tre clima.

Per una banda,  la Brigada d’O-
bres i Serveis està provant un nou
producte biodegradable als es-
pais públics per a intentar reduir
al màxim l’ús d’herbicides quí-
mics no selectius. Es tracta d’un
concentrat de vinagre de cereals
que crema pel contacte les fulles
de les males herbes. 

A més dels beneficis ambien-
tals, és un producte més econò-
mic que els utilitzats fins ara. L’ex-
periència també s’aprofitarà per a
atestar l’eficàcia del vinagre com
a repel·lent de mosques, pugons i
altres insectes.

Per altra part, amb l’objectiu
de millorar la neteja dels carrers
s’iniciarà un nou tractament re-
pel·lent de l’orina dels gossos en
el mobiliari urbà. Aquest pro-
ducte provoca un “efecte rebot”

que dissuadix a les mascotes de
tornar a fer les seues necessitats.

Paral·lelament, per evitar les
miccions de gossos i gats en can-
tonades i façanes,  es provarà un
producte totalment innocu, que
allibera una aroma que no agrada
als animals i que evita que efec-
tuen les seues deposicions en
llocs indesitjats. 

Ús de vinagre contra les males herbes.

Utilització de vinagre
contra les males herbes

L’Ajuntament reprén la campanya contra el mosquit tigre
El municipi ha posat en marxa
tasques de prevenció contra la
criança del mosquit tigre. El
Consistori vigilarà embornals, la
xarxa de sanejament i contro-
larà el rec en parcs i jardins.
Això no obstant, és necessària
la col·laboració ciutadana, per-
què  el 90% del lloc de cria
d’este mosquit és en espais pri-
vats, és a dir, a les cases dels
particulars.

Per eixe motiu és important
seguir una sèrie de recomana-
cions, com  vigilar qualsevol ob-
jecte exposat a la intempèrie,
siga xicotet, mitjà o gran, com

per exemple peus d’ombrel·les,
plecs en lones que cobreixen
mobiliari de jardí o piscines,
pluviòmetres, arruixadores, jo-
guets o poals; buidar sovint els
abeuradors dels animals do-
mèstics; renovar amb freqüèn-
cia els plats de baix les plantes;
tapar els bidons amb mosquite-
res d’un mil·límetre de malla; re-
visar periòdicament els desai-
gües i canaletes, mantenint-los
nets i sense obstruccions; evitar
els regs excessius en la gespa o
qualsevol altra planta i mantin-
dre netes i desinfectades les pis-
cines i les fonts ornamentals.

Per a evitar les picades és re-
comanable instal·lar mosquite-
res, portar mànega llarga i pan-
talons ajustats al turmell i
utilitzar repel·lents només en la
pell exposada, no baix la roba.

El tigre sol picar durant el dia
i quasi sempre en les cames. La
picadura normalment passa des-
apercebuda, és la reacció pos-
terior la que pot ser molesta: so-
vint dura uns quants dies i ve
acompanyada de coentor. En cas
de picadura s’ha de rentar molt
bé la zona afectada amb aigua i
sabó, usar gel durant 10 minuts i
evitar rascar la zona afectada.

La Brigada Municipal ha ha-
gut de retirar diferents pla-
ques de fibrociment que han
aparegut en la via pública.
Cal recordar que deixar este
tipus de material al carrer és
una pràctica totalment prohi-
bida per la legislació, ja que
es tracta d'un material amb
un element molt contaminant
i perillós per a la salut. 

L’Ajuntament ha de sol·li-
citar els serveis d'una em-
presa especialitzada a en-
dur-se les plaques i
tractar-les, per la irresponsa-
bilitat de la persona propie-
tària que hauria d’assumir la
seua retirada

La denúncia de l’aparició
d’este material va aplegar
gràcies a  l'APP Línia Verda,
on els veïns i veïnes poden
avisar a la regidoria de Sos-
tenibilitat sobre incidències
relacionades amb l’entorn.

Plaques de
fibrociment a
la via pública

Sostenibilitat Vinalesa
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HISENDA

TAULA PRESSUPOSTOS 2017
AJUNTAMENT PASIV DEDUCCIÓ

TRANSF. INT.
TOTAL

CONSOLIDAT

1. Impostos directes 1.313.045,33 € 1.313.045,33 €
2. Impostos indirectes 15.000,00 € 15.000,00 €

3. Taxes i altres ingressos 152.007,76 € 107.590,00 € 259.597,76 €
4. Transferències corrents 500.247,00 € 380.310,00 € 355.710,00 € 524.847,00 €
5. Ingressos patrimonials 100,00 € 10.200,00 € 10.300,00 €

TOTALS 1.980.400,09 € 498.100,00 € 355.710,00 € 2.122.790,09 €

1. Personal 750.800,00 € 206.100,00 € 956.900,00 €

2. Compra béns corrents 504.983,00 €  215.300,00 € 720.283,00 €

3. Despeses financeres 8.200,00 € 1.900,00 € 10.100,00 €

4. Transferències corrents 615.985,57 € 65.700,00 € 355.710,00 € 325.975,57 €

6. Inversions reals 10.850,00 € 9.100,00 € 19.950,00 €

9. Passius financers 89.581,52 € 89.581,52 €

TOTALS 1.980.400,09 € 498.100,00 € 355.710,00 € 2.122.790,09 €

La Corporació Municipal va apro-
var el passat 20 d’abril els pressu-
postos del municipi per a l’exer-
cici 2017, tant de l’Ajuntament
com del Patronat de Serveis Inte-
grals de Vinalesa (PASIV).

El document  ascendix en con-
junt a 2.122.790,09 euros, comptant
amb les xifres de l’Ajuntament
(1.980.400,09 €) i amb les del Pa-
tronat de Serveis Integrals de Vi-
nalesa (498.100,00 €), menys les
transferències corrents internes
(355.710,00 €). Es tracta de quanti-
tats molt similars a les dels últims
dos anys,  on es prioritza el mante-
niment de les infraestructures i ser-
veis municipals.

Augmenta considerablement la
partida adreçada a participació
ciutadana, dotada amb 4.500 euros
per a iniciar un diagnòstic sobre
la realitat de Vinalesa en el qual es
tinga en compte l’opinió de la ciu-
tadania per a conéixer cap on vol
avançar el poble.

Desapareix la partida destinada
a sufragar el conveni amb EMT, ja
que la Generalitat s’ha fet càrrec
de la despesa, així com les ajudes

que el municipi va atorgar l’any
passat per al programa XarxaLli-
bres, donat que ja està implantat.
Els diners estalviats per estos con-
ceptes s’han destinat al Pla d'Esta-
bilitat exigit pel Ministeri d’Hi-
senda, que no permet afegir cap
despesa als pressupostos si no
s’augmenten els impostos a la po-
blació.

Per altre costat, es manté la sub-
venció a l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI) per a les persones amb
menys poder adquisitiu i s’incre-
menten les ajudes al pagament de
medicaments per a persones ma-
jors. També augmenten les ajudes
a les famílies en concepte d'esco-
larització en infantil així com la
subvenció per al Tercer Món, que
assolix el 0,5% del pressupost. Una
actualització del compromís del
0,7% que feia temps que no es re-
alitzava, però que encara queda
lluny de l’objectiu marcat per la
Corporació Municipal.

Finalment, es mantenen les re-
tribucions a representants públics,
que no han tingut cap variació des
de l’any 2008.

El plenari aprova els
pressupostos del 2017

ACORDS
MUNICIPALS
Al plenari ordinari celebrat
el passat 28 de març la Cor-
poració Municipal va apro-
var ratificar la sol·licitud
per a desenvolupar una Es-
cola Taller i un Taller d’O-
cupació a través del pro-
grama Avalem Joves de la
Generalitat, es va aprovar
el Pla d’Igualtat de Vinalesa
i un conveni d’adhesió a la
xarxa d’oficines integrades
d’atenció a la ciutadania,
que permet presentar do-
cuments per registre d’en-
trada al municipi dirigida a
l’administració autonòmica.

També es va fer efectiva
la dimissió de Javier Gascó
com a regidor de l’Ajunta-
ment en representació del
grup municipal Veïns per
Vinalesa, que ha sigut subs-
tituït per Maria Dolores Re-
vert (va prendre possessió
del seu càrrec al següent
plenari, celebrat el 20 d’a-
bril), i es va donar compte
de la liquidació del pressu-
post de l’any 2016.

Al respecte, l’informe
elaborat per l’interventor
municipal reflectix que es
complix amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària,
disposant d’una capacitat
de finançament al tanca-
ment de l'exercici de
165.857’98 €.

Tanmateix, es complix
amb l'objectiu de la regla
de la despesa, amb una di-
ferència entre el límit de la
regla de despesa i la des-
pesa computable de
87.791,08 €; i també es
complix amb el límit de
deute, que ascendix a
537.602’67 €, que suposa el
21,63% dels ingressos co-
rrents de caràcter ordinari
a nivell consolidat.
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Més de 340 alumnes de diversos
instituts de la comarca van as-
sistir, el passat 11 d’abril, a la II
Marxa per l’Horta celebrada a
Vinalesa. Al llarg de la jornada,
els xics i xiques van participar
en diferents tallers i xerrades

relacionats amb el respecte i la
conservació de la natura.  L’es-
deveniment va comptar amb la
col·laboració diverses associa-
cions com  Per l'Horta, la Socie-
tat Valenciana d’Ornitologia o
Justícia Alimentària.

II Marxa Escolar per l’Horta

Més de 60 xiquets i xiquetes
disfruten de l’Escola de Pasqua

Com cada any, l’Ajuntament de
Vinalesa ha organitzat l’Escola
de Pasqua per a garantir l’o-
ferta d’activitats lúdiques, cul-
turals i d’aprenentatge de va-
lors als xiquets i xiquetes de la
localitat. La iniciativa també ha
permés en gran mesura la con-
ciliació de la vida familiar i la-
boral dels pares i mares.

Al voltant de 60 persones
d’entre 3 i 12 anys s’han apun-
tat enguany a l’Escola de Pas-
qua, on han recordat activitats
tradicionals relacionades amb
esta època de l’any, com són la
construcció de catxirulos, la
decoració dels ous bullits per a
les mones o botar a la corda,
entre altres coses. 

L’últim dia tingué lloc una
excursió a Portaceli per a gau-
dir d’una jornada  de convi-
vència a la natura.Alguns dels xiquets i xiquetes que van participar a l’excursió a Porta-Coeli de l’Escola de Pasqua.

Jocs en grup per fomentar la cooperació. Activitats a l’aire lliure de contacte amb la natura.
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CULTURA

La Setmana del Llibre de Vinalesa
va acollir enguany un gran nom-
bre d’activitats per als veïns i veï-
nes de totes les edats. Els més
menuts van poder gaudir amb un
contacontes de Xusa Miñana de-
dicat a Gloria Fuertes. Els estu-
diants de secundària també visi-
taren la Biblioteca, on la
narradora oral Almudena Francés
els va interpretar l’obra “Amort”.
Per últim, el 8 d’abril, a l'Espai
Cultural La Nau, Feliu Ventura i
Xavier Sarrià van presentar el seu
espectacle “Llibres, Batalles, Can-
çons”; un recorregut poètic, na-
rratiu i musicat per la vessant més
íntima dels autors. Presentació amb concert dels llibres de Xavier Sarrià i Feliu Ventura.

Vinalesa celebra la Setmana del Llibre
amb música, poesia i contacontes

Xusa Miñana va llegir contes i poemes de Gloria Fuertes. Almudena Francés durant el taller d’històries amb alumnat de l’ESO.

L'escriptor Albert Hernàndez i
Xulvi va participar, el passat 30
de març, a la Trobada d'Escrip-
tores i Escriptors organitzada
per la Regidoria de Cultura i
Educació de Vinalesa. A l’acte,
realitzat per l’Associació de Ju-
bilats i Pensionistes i coordinat
per Joan Enric Iriarte, l’autor de
Catarroja va compartir amb els

assistents dues de les seues no-
vel·les, “La ciutat de les flors” i
“Temps de fam”.  Són històries
ambientades en l’època de
postguerra que van transportar
a les persones assistents a un
temps i una societat que van co-
néixer quan eren joves.

A més, per a l’ocasió, es va
projectar un vídeo especialment
preparat amb imatges, música i
les tradicions dels anys quaranta
i cinquanta. Un viatge enrere
que va generar molta emoció,
il·lusió i nostàlgia entre un pú-
blic que va posar en comú els
seus records de l’època. 

Joan Enric Iriarte va aprofitar
la visita d’Albert Hernàndez i
Xulvi per a presentar tres no-
vel·les més de l’autor, ubicades
també a les acaballes de la Gu-
erra Civil Espanyola i que abor-
den, especialment, les històries
dels vençuts. Segons Iriarte, “es
tracta de narracions amb un
llenguatge molt cinematogrà-
fic”. Novel·les negres que ser-
vixen per a no oblidar uns anys
durs de fam i resistència.

El següent encontre va ser el
26 d’abril amb la presentació de
l’escriptora local Rosana Ample
a càrrec de les Ames de Casa. 

Hernández i Xulvi
repasa el temps
de posguerra 
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IGUALTAT

Conclou la Setmana de la
Dona amb la visita a Ràfia
i una Marxa Solidària
La Setmana de la Dona de Vina-
lesa s’ha centrat enguany a retre
un homenatge a totes les dones
que van treballar a la fàbrica de
la Ràfia. L’objectiu era reconéi-
xer la tasca que van desenvolu-
par i que tant va beneficiar a la
localitat.  A l’acte central, desen-
volupat l’11 de març a l’Espai
Cultura la Nau, es va proposar
una visita a l’edifici de la mer-
cantil, al que van acudir una tren-
tena de dones acompanyades
per l’alcalde de la localitat, Julio
Martínez. 

Vicente Sanz, Cap de Recur-
sos Humans de l’empresa, va ser
l’encarregat de mostrar els avan-
ços duts a terme i com les noves
tecnologies han transformat
completament el panorama em-
presarial.

A la setmana també hi hagué
lloc per denunciar la violència
contra les dones i recolzar a les
víctimes de la violència de gè-
nere a través d’una Marxa Soli-
dària que va comptar amb la par-
ticipació de la Fundació Alana.

Visita de les extreballadores a la fàbrica de Ràfia amb motiu de la Setmana de la Dona.

Celebració de la Marxa Solidària.

L’Ajuntament de Vinalesa va apro-
var en el plenari ordinari cele-
brar el passat 28 de març el I Pla
d’Igualtat de la localitat. El pro-
jecte té una durada de quatre
anys, en el període comprés entre
el 2017 i el 2020. 

Durant este temps es treballarà
en l’àmbit intern de l’administra-
ció pública municipal, sobretot en
el referent a les tasques de recur-
sos humans i a les relacions labo-
rals i personals.

El pla suposa el compromís del
Consistori per establir i desenvo-
lupar polítiques que integren la
igualtat de tracte i d’oportunitats
entre homes i dones. Així mateix,
implica el foment de mesures per

tal d’aconseguir la igualtat real
com a un principi estratègic de
la Política Corporativa i de Re-
cursos Humans i de la Política Mu-
nicipal, d’acord amb el que esta-
bleix la llei.

Una de les primeres mesures
que s’ha dut a terme ha sigut la
creació d’una Comissió d’Igual-
tat amb l’objectiu d’assegurar la
correcta implementació de l’es-
tratègia, guanyar en eficiència en
tota l’activitat de preparació i ga-
rantir que el procés d’execució
siga viable. El grup està format
per huit persones, representants
polítics i personal laboral.

L’òrgan treballarà coordinada-
ment amb la Comissió d’Igualtat

de la Mancomunitat  del Carraixet
i amb la resta de municipis que la
conformen. D’esta manera es vol
refermar que es tracta d’un pro-
jecte comú i innovador que té la
finalitat de transformar, en un pri-
mer lloc, a les mateixes corpora-
cions i, posteriorment, les socie-
tats de tots els municipis,  en
espais d’igualtat i sense discrimi-
nació de gènere.

Entre altres coses, la funció
d’esta entitat serà atendre a les
consultes o dubtes de la plantilla
de treballadors, impulsar la difu-
sió del pla i promoure la seua im-
plantació, fer un seguiment de les
accions que es desenvolupen i
avaluar els resultats.

El ple municipal aprova el Pla d’Igualtat i es crea
una comissió que vetle per la seua implementació
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OBITUARI

El dimecres 29 de març faltà
Don Paco Gil Gandia, clergue de
l’església valenciana, intel·li-
gent, il·lustrat i bona persona,
que durant més de 20 anys fou
responsable de la parròquia de
Vinalesa.

En esta nota meua, que és un
homenatge des de l’estima, vull
recordar només alguna de les
seues aportacions a la història
de Vinalesa.

L’any 1974, en el llibre de les
Festes d’Octubre, basant-se en
un document de l’Arxiu Parro-
quial de Vinalesa, publicà un
text en què revisava algunes
conseqüències al nostre poble
de la Guerra de les Germanies
(1519 -1522). Escrivia: “Vinalesa
como los demàs pueblos de la
Huerta toma parte y sufre consi-
derablemente por la guerra en
sí y por el severo castigo, (impu-
esto por la Reina Dª. Germana
de Fox)”. I, continua fent extracte
d’un document, “como es noto-
rio, la mayor parte de  los veci-
nos y moradores de Vinalesa
han sido y son culpables princi-
palmente y criminosos de muc-
hos delitos, muertes, robos, in-
cendios y daños que han sido
perpetrados por la Germanía e
Unió por estos años pasados

por la mayor parte de los pue-
blos y vecinos de esta Ciudad y
Reino y señaladamente de dicho
lugar de Vinalesa”. Segueix l’es-
crit fent referència a les conse-
güents represàlies que inclo-
gueren execucions, nombrosos
empresonaments d’agermanats
i, en tots els casos, requisa dels
seus béns.

En altres escrits dels llibres
de festes del nostre poble, Don
Paco, sempre segur col·labora-
dor, aportava informació sobre
la història antiga de Vinalesa. I la
seua era sempre una informació
rigorosa i ben triada que merei-
xia i ha de meréixer l’atenció
dels interessats en la nostra his-
tòria local.

Pel seu tracte amistós i de
cordialitat neta, pel seu bon cri-
teri, el meu record a un amic bo.

CARTES A 
L’ES FA SABER

“EN MEMòRIA I EN
AGRAïMENT A DON PACO,

UN AMIC BO”
PER PACO RESURRECCIÓ

Divendres 28 d’abril. Conta-
contes infantil amb l’espectacle
“Teatrillo de la luna”, a càrrec de
la companyia Mitja Lluna. A les
17.30 hores a la Biblioteca.

Dijous 4 de maig. Taller de ges-
tió de l’agressivitat per al jovent,
a les 18 hores a l’Espai Jove. Cal
inscriure’s prèviament.

Dijous 4 de maig. Concert líric a
benefici de Carena, a càrrec de la
soprano Mireia Marí acompan-
yada al piano per Berta Tubille-
jas. A les 19.30 hores al Palau de
la Música. 

Dissabte 6 de maig. VI Trofeu
d’Escoles de Ciclisme. A partir
de les 17 hores al polígon indus-
trial de Vinalesa.

Diumenge 7 de maig. Volta en
carro a la Mancomunitat.

Del 15 de maig al 9 de juny. Sala
d’estudi nocturna a l’Espai Jove,
de dilluns a dijous entre les 22
hores i les 2 de la matinada.

16 de maig.Donació de sang, de
17 a 20.30 h. al Centre de Salut.

Dissabte 27 i diumenge 28 de
maig. Taller d’autodefensa per a
dones, de 10 a 14 h. al gimnàs.

AGENDA
D’ACTIVITATS

Noves borses
de treball local
Està a punt de publicar-se al
tauló d’anuncis de l’Ajunta-
ment el llistat de persones as-
pirants a formar part de la
borsa de treball per a la neteja
d’espais públics i dependèn-
cies municipals. Es realitzarà
una valoració de la situació
econòmica i familiar, així com
la formació i l’experiència la-
boral, i serà obligatori fer una
entrevista per a estar inclòs al
procés de selecció.

Per altra banda, encara està
obert el termini, fins al pròxim 2
de maig,  per a presentar instàn-
cia per a la confecció de la borsa
de treball de monitors i monito-
res de temps lliure. El procés de
selecció es realitzarà a través
d’un concurs amb la valoració
dels mèrits aportants per les per-
sones sol·licitants, amb la forma-
ció, experiència i una planifica-
ció d’activitats. També hi haurà
una entrevista amb la defensa de
la programació proposada.
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L’espai Jove organitza un curs de
defensa per a dones de totes les
edats els pròxims dies 27 i 28 de
maig, de 10 hores a 12 hores, en
el gimnàs municipal de Vinalesa.
El taller està orientat a la pre-
venció de totes les violències de
gènere, com són l’estructural, la
simbòlica, la psicològica i la fí-
sica, entre altres, perquè capa-
cita a les dones per a evitar pro-
blemes de salut, en un sentit
ample de la paraula, mitjançant
el propi control de situacions de
risc i evitant les conseqüències
negatives que s’hi poden deri-
var. Segons l’organització, este
taller es basa i se sustenta en la
ferma convicció que el canvi és
necessari i possible a través de
l’apoderament de les nostres vi-
des, unes vides que mereixen
ser viscudes amb plenitud i dig-
nitat, i és de justícia social cami-
nar en aquesta direcció. 

La violència envers les dones
en tots els seus nivells, des de la
més subtil i quotidiana fins a la
més brutal que assassina, és fruit
d’una construcció que no és
eterna, ja que es poden atacar
els seus fonaments. 

Evidentment caldran tota una
sèrie de mesures socials i políti-
ques de tot tipus que impliquen
acabar amb l’opressió històrica.
No pot recaure tot el pes del
canvi en les dones. Però el fet de
creure en nosaltres mateixes im-
plica ja una força molt gran. Per
a assistir no cal tindre experièn-
cia, només dur roba còmoda.

Varietat d’activitats culturals per a la població adolescent
L’Espai Jove continua oferint un
gran nombre d’activitats per als
xiquets i xiquetes de la localitat.
L’alumnat del curs de guitarra
va realitzar una exhibició del
seu talent al pati de l’espai. Les
inscripcions estan obertes du-
rant tot el curs i també hi ha
grup de persones adultes.

Una altra activitat que ha tin-
gut molt d’èxit ha estat el mo-
nopoli de l’Horta, una versió
molt entretinguda del joc ubi-
cada sobre el nostre territori.Monopoly de l’Horta.Exhibició del curs de guitarra.

Curs intensiu a l’Espai Jove
d’autodefensa per a dones

Taller de gestió
de l’agressivitat
L’educació emocional és
una eina essencial per a dur
una vida saludable. Entre al-
tres coses, aprendre a ges-
tionar l’agressivitat ens pot
donar les claus per a tindre
una vida més tranquil·la i
equilibrada. 

L’espai jove ha organit-
zat, el pròxim 4 de maig, un
taller per aprendre a ges-
tionar esta sensació tan des-
agradable. El curs és gra-
tuït però cal inscriure’s
prèviament en el centre de
joventut o a l’Ajuntament.

L’estiu està ja a dos tirs de pe-
dra. Però per a poder gaudir i
descansar plenament durant
els mesos estivals, primer cal
aprovar els exàmens finals. Per-
què les persones que ho desit-
gen puguen estudiar en un am-
bient silenciós i tranquil,
l’Espai Jove obrirà una sala
d’estudi nocturna del 15 de
maig al 9 de juny, de dilluns a
dijous entre les 10 de la nit i
les 2 de la matinada. 

Per a utilitzar el servei cal
fer reserva almenys 24 hores
abans de l'obertura. La sol·lici-
tud s’ha de realitzar amb un full
d’inscripció que es pot trobar a
l’Espai Jove, de 16 hores a 20
hores, o bé telefonant al
96.149.15.32. Perquè finalment
s’òbriga este espai,  és neces-
sari que almenys dues perso-
nes estiguen apuntades un dia
abans de la data sol·licitada.

Les normes de conducta i
accés a la sala nocturna són les
habituals per a este tipus d’ins-
tal·lacions, com per exemple
romandre en silenci, no men-
jar i no molestar a la resta d’u-
suaris. En cas contrari, queda
reservat el dret d’admissió.

Sala d’estudi
nocturna durant
els examens
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SANITAT

Ja hem gaudit de les vacances
de Pasqua!! Dies de descans per
desconnectar de les classes i
tasques quotidianes i per a po-
der dedicar-nos al que més ens
agrada fer. 

Segur que molts i moltes hau-
reu pogut estar amb els amics,
fer excursions, organitzar men-
jars, veure la televisió, alçar-se
tard de dormir… 

En començar les vacances,
sempre creiem que ens donarà
temps a fer tot el que volem, i
quan quasi no ens queden dies
per tornar a classe o al treball...
ens adonem de totes les coses
que queden per fer i del poc
temps que tenim!

Hi ha algun truc perquè ens
done temps a fer-ho tot? Doncs
la millor fórmula és la d'organit-
zar-nos el temps lliure. 

Estes són algunes claus per-
què en les properes vacances
no aneu amb presses al final:

1. Organitza el teu temps
d'oci “real”. Estem de vacan-
ces i creiem que estarem dispo-
nibles tot el dia, però no és així.
Organitza el temps que ja tens
ocupat amb tasques fixes com la
neteja personal i de la nostra
habitació, aquelles feines do-
mèstiques de les quals ens en-
carreguem… i fins i tot del
temps de descans! Pots establir
un horari setmanal en paper.
Una eina visual t'ajudarà a com-
prendre la teua disponibilitat i a
deixar-te espai per respirar.

2. La prioritat la poses tu.
Cadascú de nosaltres sabem el
que és més important i allò del
que no ens podem oblidar.
Anota estes tasques i faenes que
no es poden canviar per tal de
prioritzar-les al màxim.

3. Existix la possibilitat de
renunciar a algunes activi-
tats. Disposes d'un temps i una
energia limitats, per tant no t'a-
tabales si no arribes a tot, i molt
menys, si has de renunciar a al-
guna activitat o posposar-la per
a un altre dia. 

4.  No satures el teu temps!
No oblides deixar una miqueta
de temps sense res assignat. Re-
corda que són vacances i també
has de descansar o poder tenir
un espai per a plans que sorgis-
quen d'imprevist.

I sobretot, no t'oblides de
gaudir del teu temps d'oci fins i
tot fora de les vacances. Re-
corda que no es tracta de fer
més, sinó millor, de saber triar
allò que més coses positives
afegeix a la teua vida.

GESTIÓ DEL TEMPS LLIURE
UNITAT DE PREVENCIó 

COMUNITàRIA DE 
CONDUCTES ADDICTIVES

SILENCIÓS I LETAL
PER CARLOS BORREDÁ,
FARMACÈUTIC ADJUNT

No es veu, no se sent, no et
dol… però a poc a poc, va
fent efecte en tu i augmenta
les possibilitats que tingues
un sobresalt.

Parlem del risc cardiovas-
cular (RCV). Es defineix com
la probabilitat de sofrir esde-
veniments cardiovasculars en
un període de temps habi-
tualment de 10 anys tals com:
infart agut de miocardi, an-
gina de pit, ictus, malaltia ar-
terial perifèrica…

Ningú discutix l'impacte
d'esta malaltia en la població,
tant per la seua elevada pre-
valença i mortalitat com pels
efectes negatius sobre la salut
i la qualitat de vida. A Es-
panya, estes malalties causen
més del 30% de les morts
anuals i són un dels princi-
pals motius de demanda de
pacients de l'ús dels serveis
de salut pública.

Existixen factors de risc
que incrementen les proba-
bilitats que es done este acci-
dent. Es poden diferenciar
entre modificables majors
(hipertensió arterial, hiperli-
pèmia, tabaquisme i diabe-
tis), modificables menors
(obesitat, sedentarismes, es-
trés, consum excessiu d'alco-
hol i mals hàbits d’alimenta-
ció) i no modificables (edat,
gènere i tindre antecedents
familiars).

És important mantenir tots
els factors controlats mitjan-
çant hàbits saludables, exer-
cici físic i una correcta ali-
mentació.

Des de la farmàcia podem
realitzar-vos un estudi de
RCV, així com la presa de pa-
ràmetres aïllats mitjançant el
nostre analitzador. 

Però sobretot, recordeu:
“previndre és curar”.

Es renova
l’acord amb
l’UPCCA
Les regidores i regidors
de Benestar Social de Vi-
nalesa, Meliana, Alfara del
Patriarca, Foios i Bonrepòs
i Mirambell han renovat
l'acord que estos pobles
tenim signat per al mante-
niment del servei social
de la Unitat de Prevenció
Comunitària de Conduc-
tes Addictives (UPCCA).
Les tècniques han presen-
tat el projecte i el pla d'ac-
tuació del departament als
representants municipals.
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Esports Vinalesa

La campanya desenvolupada per
l’Escola de Futbol de Vinalesa per
a sol·licitar la instal·lació de gespa
artificial al terreny de joc del po-
liesportiu ha sortit efecte. Alguns
mitjans de comunicació s’han fet
ressò de la demanda dels xiquets
i xiquetes del poble, que remete-
ren un escrit a la Diputació per a
requerir ajuda en la consecució
d’un camp adequat a les necessi-
tats dels jugadors.  

A principis d’abril la institució
provincial va respondre amb una
comunicació que expressava que
l’alcalde de Vinalesa, Julio Martí-
nez, ja havia sol·licitat en octubre
la reforma del terreny, i anunciava
la pròxima la signatura d’un con-
veni amb l’Ajuntament per a l’e-
xecució del projecte. Això no obs-
tant, es podrà portar a terme si
Diputació assumix la quasi totalitat
de les despeses, ja que el municipi

no disposa de mitjans econòmics
per suplementar costos elevats.

L’alegria dels equips de l’es-
cola, de la directiva del Club i de
les famílies es complementa amb
l’excepcional temporada que es-
tan realitzant els jugadors. L’equip
benjamí s’ha proclamat campió de
lliga i la formació d’alevins està a
un partit d’aconseguir-ho.

El pròxim cap de setmana, 6 i 7
de maig, els xiquets i xiquetes viat-
jaran a Pedreguer junt amb l’a-
lumnat de l’escola de Pilota per a
passar un cap de setmana d’es-
port i convivència amb la natura.

Equip benjamí, guanyador de la lliga.

Diputació escolta la demanda
de la població al voltant de la
millora del camp de futbol

Es crea un grup
d’adults a l’escola
de Patinatge
L’escola de Patinatge compta
amb un nou grup d’entrena-
ment de persones adultes,
que aprenen i disfruten de
l’esport els dilluns i dijous de
20.30 a 22 hores. De moment
hi ha inscrites 12 persones,
la majoria pares d’alumnes
d’esta modalitat esportiva,
però el grup està obert a
qualsevol veí i veïna de Vina-
lesa major de 18 anys que
vulga aprendre a patinar.

Presentació de l’escola de ciclisme

Sergi Soria, que va ser
alumne tecnificat de l’escola
de Pàdel de Vinalesa, i mem-
bre actual del Club local,
ocupa el tercer lloc del ràn-
quing de la Comunitat Valen-
ciana. Va quedar subcampió a
l’autonòmic d’Alacant, obte-
nint plaça directa per a dis-
putar el Prèmium Nacional. L'escola Guti Vinalesa-Rubio va

ser presentada a finals de març a
les instal·lacions de la principal
empresa patrocinadora de l’e-
quip. A l’acte van assistir els prop
de 50 corredors i corredores que
en formen part, així com Enrique
Gutiérrez, director de l’escola,
Diego Perona, regidor d’Esports

de l’Ajuntament, i representants
de la mercantil Rubio. 

A més d’una moderna equipa-
ció esportiva, l’esdeveniment va
servir per a anunciar que s’obri
l’equip al ciclisme adaptat, amb la
integració de xiquets i xiquetes
amb discapacitats gràcies a la
concessió de beques.

Sergi Soria obté
plaça per jugar el
Prèmium de pàdel
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LA BIBLIOTECA RECOMANA
“La ciutat de les flors” 
de Albert Hernàndez 

“León Kamikaze” 
de Álvaro García

Premi Fiter i Rossell, 2013. El
jurat ha dit: La ciutat de les
flors. Una novel·la intensa,
emocionant, amb una trama
portada amb bona pols nar-
ratiu fins al final.  

Un llenguatge ric, ple d'i-
matges suggerents, on els
flashbacks lliguen amb natu-
ral mestria. 

Una història d'amor, desit-
jos i desamor. Personatges de
carn i ossos ben descrits psi-
cològicament des de la infan-
tesa. La guerra de Sidi Ifni tra-
vessa la narració com una
espasa.

León sigue un rastro cual de-
predador hambriento, sus
ojos verdes fijos en la presa.
Puede oler la soledad. Cual-
quiera menos la suya. 

Me llamo León, León Kami-
kaze. Nunca tuve una familia
ni siquiera unos amigos. Me
enamore una vez... 

He tenido tres vidas. En la
primera, el mundo me re-
chazo. En la segunda, todos
me odiaron. En la tercera, aun
no sé quien soy. 

Me llamo León, León Kami-
kaze, y este es el rastro que
me ha traído hasta aquí.

Recordem una vegada més el cas
dels coneguts com “revisors del
gas”, que visiten la població de
forma periòdica i que a vegades
són objecte de requeriments a
esta Policia. Ara també hi ha co-
mercials d’empreses que oferi-
xen rebaixes sobre les factures
elèctriques.

Abans de signar cap contracte
a la porta de casa, cal estudiar bé
i amb deteniment les condicions
contractuals i valorar si ens con-
venen o no. Hi ha molts casos de
persones que signen pensant en
una rebaixa de la factura i ocorre
que a llarg termini el preu final
es veu incrementat. 

Pel que hem pogut compro-
var directament amb els comer-
cials d’estes empreses, les re-
baixes que s’apliquen sobre les
factures, de vegades, són infe-
riors al sobrecost que suposa la
contractació d’altres serveis afe-
gits al contracte. Els tres consells
bàsics que sempre donem:
a No signar cap document a la
porta de casa i sense temps d’es-
tudiar-lo bé. 
aNo pagar diners a ningú que
es presente a casa.
aCridar a la Policia Local.

LA POLICIA
LOCAL INFORMA

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

Temperatura màxima 29,3ºC
Velocitat mitjana del vent: 5,6 km/h

Ràfega màxima: 61,2 km/h
Precipitació total: 54,4 mm

DADES
METEOROLÒGIQUES

DE MARÇ


