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L’Ajuntament treballa
en la reparació de la
cavitat subterrània
del carrer Major

Vinalesa celebra el Dia
Internacional contra la
violència de gènere amb
la penjada de pancartes

S’implanta el servei
“Inclusite” per a fer
accessible la pàgina
web del municipi

FALCIOTS
HABITATGES PERQUÈ ELS

nidifiquen al poble
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El carrer Major de Vinalesa fa
unes setmanes que està tallat al
trànsit per una cavitat subterrà-
nia localitzada a l’encreuament
amb el carrer de la Fila. Els tèc-
nics de la Reial Séquia de Mont-
cada detectaren que s’havien
produït arrossegaments de te-
rra en el subsòl quan feren una
prospecció en el ramal d’una
canalització per a esbrinar si
una fuita de cabal d’aigua era la
causa d’unes filtracions en una
finca de les rodalies. No hi tro-
baren cap relació de la sèquia
amb el problema veïnal, però si
una obertura en un lateral de la
infraestructura que deixava pas
a un forat amb unes mesures
significatives.  
L’Ajuntament va decidir res-

tringir el pas de vehicles per la
zona, com a mesura preventiva,
davant la possibilitat que es po-
guera produir un afonament de
la superfície. Es va utilitzar un
radar amb el qual es va esta-
blir en quin punt exacte es tro-
baven les anomalies del terreny
i es va sol·licitar a la Direcció
General de Patrimoni permís

per a realitzar els treballs per-
tinents per a segellar el forat.
Quan va arribar l’autoritza-

ció de la Generalitat, una mà-
quina excavadora va retirar el
paviment, deixant al descobert
un clevill de grans dimensions.
La cavitat serà emplenada amb
formigó i posteriorment es re-
posarà l’asfalt. Per a executar
les obres cal obtindre, de nou,
el consentiment de Patrimoni.

Sóc Ita Aagaard, actriu, direc-
tora de teatre i professora d'in-
terpretació de l'Escola Muni-
cipal de Teatre de Vinalesa.
Vaig nàixer a Holanda, filla

de mare espanyola i pare
noruec. Vaig començar els
meus estudis de teatre en Pa-
rís i vaig realitzar gires per
tota Europa: Alemanya, Àus-
tria, Bèlgica, Espanya, França,
Holanda, Itàlia, Polònia, Suè-
cia i Suïssa,  i també Mèxic. 
Fins ara he dirigit més de

60 obres de teatre, sent la mei-
tat produccions de      com-
panyies professionals, i la
resta muntatges de fi de ca-
rrera i de les escoles de teatre
on ensenye art dramàtic. 
Treballe des de fa molt de

temps amb “Las Chicas de
Oro” de Vinalesa, amb un re-
pertori de diverses obres que
representen amb molt d’èxit
al poble i en altres indrets de
la Comunitat Valenciana. 
D’altra banda, amb el grup

dels joves de l’escola sempre
intentem innovar amb noves
formes de teatre. Darrerament
han fet obres de microteatre i
ara estan assajant un treball
en el qual el públic té un pa-
per molt actiu. També van de
gira per la Comunitat amb
molt bona acceptació per part
dels audioris on actuen. Són
més de 10 anys d'existència i a
cada classe seguixen apre-
nent i gaudint d'este art tan
enriquidor.

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT Reparació de la cavitat

subterrània al c/ Major

Forat al subsòl localitzat al carrer Major.
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Expedients de neteja de solars
L’Ajuntament ha contactat amb
les persones propietàries de so-
lars del terme per a recordar-
los l’obligatorietat de netejar les
brosses i altres brutícies dels
terrenys. Una gran part dels ti-
tulars de les parcel·les afecta-
des han atés la demanda muni-
cipal, però s’han obert
expedients a les persones pro-
pietàries que no han complit
amb el seu deure. Pròximament

s’iniciarà una ordre d’execució
municipal, amb una nova notifi-
cació perquè es netegen els ter-
renys que encara no han estat
desbrossats i amb una valoració
econòmica del cost d’escome-
tre els treballs. Es tracta d’un
procés llarg pel gran treball tèc-
nic i administratiu que se’n de-
riva, en un gran esforç de l’A-
juntament per vetlar per la
salubritat i neteja del veïnat.



Juntes som més fortes. Dona bo-
nica és la que lluita. Si fa mal, no
és amor. Hem pogut llegir con-
signes com esta als balcons d’al-
guns edificis públics de Vinalesa
i habitatges particulars, gràcies a
la iniciativa desenvolupada a l’Es-
pai Jove amb l’elaboració d’un ta-
ller de pancartes reivindicatives
al voltant del 25 de Novembre, Dia
Internacional per a l’eliminació
de la violència contra les dones.
Abans de la penjada dels car-

tells, el divendres 24 de  novem-
bre, tingué lloc un acte institucio-
nal al saló de plenaris, on

l’alcaldessa de la localitat, Alba
Cataluña, i la regidora d’Igualtat,
Maria Carmen Rodrigo, llegiren
un manifest en contra d’esta xacra
social i a favor de l’apoderament
de les dones per tal d’aconseguir
una societat que siga completa-
ment igualitària. 
Tingué lloc una picadeta i, tot

seguit, les persones assistents
passejaren fins a l’entrada a Vi-
nalesa des d’Alfara per a veure el
senyal de trànsit instal·lat amb el
lema “A Vinalesa no tolerem
agressions sexistes”, que l’Ajun-
tament també ha col·locat prop

de la rotonda d’accés al poble
des de Meliana.
La celebració del 25N a la nos-

tra localitat es va completar amb
el primer encontre del Projecte
Global del Carraixet, una reunió
emmarcada dins la implementa-
ció del Pla d’Igualtat impulsat per
la Mancomunitat i els Ajuntaments
de Vinalesa, Foios i Alfara. Es
tracta d’un ambiciós programa
per a treballar la sensibilització
en matèria d’igualtat i consolidar
a través de les polítiques locals
la perspectiva de gènere en tots
els àmbits de la societat.  
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BENESTAR

Vinalesa
contra la
violència

Les persones assistents a l’acte institucional al voltant del 25 de Novembre al saló de plenaris mostren les pancartes elaborades amb consignes feministes.

Passejada fins el senyal de trànsit reivindicatiu. Encontre del Projecte Global del Carraixet.

Durant el mes de gener s’obrirà
el termini per a sol·licitar les
ajudes econòmiques de l’Ajun-
tament de Vinalesa dirigides a
les persones majors per a l’ad-
quisició dels medicaments que
no estan subvencionats pel sis-
tema sanitari. Per a tenir dret al
reconeixement de la condició
de persona beneficiària cal per-

cebre una pensió per qualsevol
dels règims de la Seguretat So-
cial, estar empadronada amb
una antiguitat mínima d'un any,
no tenir deutes de naturalesa tri-
butària amb l’ajuntament, tenir
complits els seixanta anys i no
trobar-se en situació de treba-
lladors en actiu per compte d'al-
tre o per compte propi. A més, el

cònjuge de pensionista que
manque d'ingressos propis i
reunisca el requisit d'estar em-
padronat i tenir més de seixanta
anys també podrà ser conside-
rat com a persona beneficiària.
Pròximament es publicitarà

el termini de presentació d’ins-
tàncies i la documentació que
cal aportar amb la sol·licitud.

Ajudes al pagament de medicaments de majors



S’apropa el Nadal i des de la re-
gidoria de Sostenibilitat es posa
en marxa de nou una campanya
solidària. Enguany, recollirem
aquells ordinadors vells o espat-
llats que tenim per casa i que ja
no volem o necessitem, perquè
tinguen una segona vida. 
TeSo, Telecomunicaciones So-

lidarias, és una ONG valenciana
que s’encarregarà de reparar-los
i cedir-los gratuïtament a entitats
socials sense afany de lucre. Fun-
ciona des del 2001, donant ordi-
nadors restaurats a centres d’aco-

llida de menors o de reinserció
de persones en risc d’exclusió so-
cial, centres d’escolarització de
xiquets i xiquetes de Burkina Faso,
així com també a entitats com En-
ginyeria sense Fronteres o Movi-
miento por la Paz, entre molts al-
tres. També impartixen xerrades
de divulgació, organitzen tallers i
festes de reciclatge, assessoren
sobre equipament tecnològic o
informàtic a associacions i realit-
zen cursos de formació al voltant
de disseny web, informàtica i no-
ves tecnologies.

La campanya a Vinalesa pretén
sensibilitzar sobre la quantitat de
residus electrònics que la societat
genera i planteja una alternativa
al model de comprar, usar i llen-
çar. Quan els ordinadors es por-
ten als ecoparcs, la majoria dels
seus components s’aprofiten i són
reutilitzats, però de vegades po-
den acabar als abocadors de pa-
ïsos en vies de desenvolupament,
on s’incineren i contaminen l’aire,
el sòl i l’aigua.
Per tot això, des del dilluns 18

de desembre i fins al 18 de gener,
podeu portar els ordinadors (a
partir de Pentium 4 i posterior) al
punt de recollida que hem habili-
tat a l’Ajuntament de Vinalesa en
horari d’atenció al públic.
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SOSTENIBILITAT

Sabíeu que els falciots dormen
mentre volen a uns 2.000 metres
d’alçada, i que cada parella
d’esta espècie de pardal pot
arribar a capturar més de 40.000
insectes al dia per a alimentar
els seus pollets? 
La Societat Espanyola d’Or-

nitologia (SEO/Birdlife), amb la
col·laboració de la regidoria de
Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Vinalesa, va realitzar el passat
dissabte 2 de desembre un ta-
ller de construcció de caixes niu
per a falciots al local de la Falla
Marqués de Sotelo. L’activitat es
va iniciar amb una xicoteta ex-
plicació sobre la biologia de
l’espècie i la seua importància
en l’entorn urbà, donat que es
tracta d’una au migratòria que
s’alimenta principalment de
mosquits, mosques i altres díp-
ters molests per a les persones. 
Tot seguit, xiquets, xiquetes i

majors ens posarem mans a l’o-
bra per a cargolar els taulons de
fusta i pintar-los. Els falciots són
aus de costums, molt fidels al

lloc de cria, per la qual cosa
col·locarem els nius construïts a
la façana interior de l’Ajunta-
ment amb la finalitat de reforçar
la colònia que hi existix. Quan
arriben de l’Àfrica amb el bon
oratge comprovarem si efectiva-
ment els ocupen.

Amb estes activitats la regi-
doria de Sostenibilitat vol incre-
mentar la biodiversitat al nostre
poble i difondre els beneficis
que ens proporciona la presèn-
cia dels falciots mitjançant l’e-
ducació i la participació de les
associacions veïnals. 

Construcció de caixes nius per a
falciots a la falla Marqués de Sotelo

Sostenibilitat Vinalesa

Campanya solidària de recollida
d’ordinadors per a reciclar-los
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COMUNICACIÓ

Els diferents canals de comunica-
ció amb què compta l’Ajuntament
de Vinalesa són molt utilitzats per
la ciutadania. Mostra d’això són
les més 700 persones que en
menys de dos anys s’han donat
d’alta en el Servei Municipal de
WhatsApp. A través d’esta ferra-
menta  els veïns i veïnes de la lo-
calitat reben de manera imme-
diata als seus telèfons mòbils
informació d’última hora, bans, la
programació d’activitats, infor-
mació sobre ajudes i subvencions
i altres notícies d’interés local. 
Twitter, Facebook, Instagram,

la web i el canal de Youtube són
altres dels mitjans de comunica-

ció que, junt amb les edicions
mensuals de l’Es Fa Saber,  servi-
xen per a traslladar a la ciutadania
la informació generada per les di-
ferents regidories de l’Ajunta-
ment de Vinalesa.

El departament d’Informàtica de
l’Ajuntament de Vinalesa ha im-
plantat el servei “Inclusite” a l’es-
pai web municipal, una eina que
facilita l'accés als continguts i ser-
veis digitals. La iniciativa es pre-
senta com una solució innovadora
capaç de proporcionar una major
accessibilitat i utilització del web
per a totes les persones usuàries
d'Internet, independentment de la
seua edat o capacitats.
Gràcies a la seua interfície in-

tel·ligent, el servei és capaç d'a-
daptar-se a les necessitats espe-
cífiques de cada ciutadà, ja que
permet diferents modalitats de na-
vegació web (amb el teclat, amb
comandaments de veu, amb sons,
lectors de pantalla o interfícies es-
pecialitzades). És una solució uni-
versal, capaç de funcionar sobre
qualsevol plataforma i en els na-
vegadors més usats. No té cap
cost per als usuaris, no necessita

programari ni  maquinària addi-
cional, més enllà dels instruments
que utilitzen les persones per a
interactuar a través d’Internet. A
més, és un espai web adaptable,
perquè es pot seleccionar la ma-
nera de navegació més adient.
El servei “Inclusite”, a més, no

afecta en res al disseny o funcio-
nalitat de la pàgina web, ja que no
és necessari modificar el seu codi.
És accessible per a totes i tots, en
ser testada amb la col·laboració
de persones amb capacitats di-
verses. Està sempre disponible i
es pot accedir a ella des de qual-
sevol ordinador i en qualsevol lloc.

Una aportació compromesa amb
la societat que ubica a l’Ajunta-
ment de Vinalesa en capdavanter
en l’ús de les noves tecnologies
de la informació.
La ferramenta està desenvolu-

pada per la Unitat d’Informàtica
Municipal de la Diputació de Va-
lència amb el gestor de contin-
guts “Portals Municipals”, enca-
minat a facilitar la incorporació de
les noves tecnologies de la infor-
mació en les administracions lo-
cals per tal d’aconseguir una ad-
ministració pública moderna,
propera, eficaç, transparent, àgil
i, ara també, accessible.

L’espai web
municipal ja
és accessible

Gema Blat, nova
regidora del PP

Interfície de la pàgina web de Vinalesa amb una pestanya per a accedir al servei “Inclusite”.

Durant la pròxima sessió ple-
nària de l’Ajuntament de Vi-
nalesa, programada per al 26
de desembre a les 20.45 ho-
res, tindrà lloc la presa de
possessió de Gema Blat Marí
com a regidora del Partit Po-
pular (PP). L’edil substituirà
en les seues funcions a Mi-
guel Pelegero Calatayud, que
ha renunciat al seu càrrec per
raons de treball. Recentment
també va assumir responsa-
bilitats municipals la popular
Inmaculada Casaña, en sub-
stitució del seu company José
Vicente Soler López.

Prop de 700 veïns i veïnes estan
apuntats al WhatsApp de Vinalesa
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CULTURA EN IMATGES

L'escola Infantil Municipal Ni-
nos de Vinalesa ha començat
un projecte de col·laboració
amb la fundació "Proyecto Vi-
vir". Esta entitat es troba a la
ciutat de València i el seu ob-
jectiu principal és donar su-
port a les dones que viuen en
situació d'exclusió social. En
ella, no sols ajuden a les do-
nes sinó també als seus fills i
filles, la majoria d’ells me-
nors de 3 anys.
L'escola vol col·laborar

amb la fundació fent una re-
collida solidària. Els veïns i
veïnes que ho desitgen, po-
den ajudar portant a l'escola
productes com llet en pols i
cereals de bebés, farinetes
de fruita i verdura, bolquers,
barrets, bufandes i guants de
talla menuda.
Vinalesa ja ens va demos-

trar en el curs 2017 que és un
poble solidari, quan vàrem
promoure des de Ninos una
recollida de productes per al
poble sirià. Ara València ens
necessita, i ací estarem per a
fer tot el que siga possible.
La recollida es va iniciar el
dia 15 de desembre i es per-
llongarà fins al pròxim 15 de
gener. Podeu portar les vos-
tres donacions a l’Escola de
dilluns a divendres en horari
de 9 a 12 hores.

Ninos inicia una
recollida solidària
de productes
per a bebés uFesta de la música. La Banda

Simfònica i la Coral Pi de l'Anell
de la Societat Renaixement Mu-
sical de Vinalesa oferiren un
magnífic concert el passat 16 de
desembre a l’Espai Cultural la
Nau amb motiu de la celebració
de la Festa de la Música. D’altra
banda, al llarg d’esta passada
setmana han tingut lloc les audi-
cions de l'escola Mestre Esteban
Esteve. 

uContacontes infantil.
Rafa el Barreter va fascinar
xiquets i majors el passat 24
de novembre amb el conta-
contes “Ánimanimal” des-
envolupat a la Biblioteca de
Vinalesa dins la campanya
de foment de la lectura per
a infants. La pròxima activi-
tat tindrà lloc el 19 de gener
amb la companyia Bruixes
Maduixes.

uCentre de Dia. Les
persones usuàries del
Centre de Dia realitzen
treballs manuals per a
decorar les instal·lacions
de la Fundació Pere Bas
de Vinalesa. Durant estos
dies, a més, reben la vi-
sita d’agrupacions locals
i de persones voluntà-
ries, com els centres
educatius o la coral Pi de
l’Anell de la SRM.

uExcursió a la Catedral.
L’alumnat del Taller de la
Memòria per a persones
majors va viatjar el passat
19 de desembre a València
per a visitar la Catedral i el
mercat de Nadal que s’ub-
ica al voltant de la Llotja de
la capital. La visita es va re-
alitzar junt amb un altre
grup de veïns i veïnes de
Bonrepòs i Mirambell. 
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FESTES

Vinalesa es prepara per a celebrar el Nadal
Retrobaments familiars, temps de
qualitat amb els nostres éssers
volguts, il·lusió per l’any que co-
mença i, també, la nostàlgia de
les absències. Cadascú viu el Na-
dal d’una forma molt personal,
però tots tenim algun moment de
reflexió, de compartir amb inten-
sitat i de regalar somriures amb
més facilitat que durant la resta
de l’any.   
Sovint les famílies tenen difi-

cultats per a conciliar el treball
amb les vacances dels menuts,
per la qual cosa l’Escola de Nadal
de l’Ajuntament s’ha convertit per

a molts en una ferramenta indis-
pensable per a deixar els xiquets
i les xiquetes durant unes hores
en bones mans, aprenent els va-
lors de la convivència mentre ju-
guen i fan activitats relacionades
amb esta època de l’any. 
El tradicional cant de Nadales

de l’alumnat de l’Escola de Mú-
sica Mestre Esteban Esteve pels
carrers de Vinalesa és un dels
moments més entranyables, així
com l’esperada visita del Visir Re-
ial, que replega les cartes dels
veïns i veïnes per a fer-les arribar
als Reis d’Orient.

Amb el nou any arriben els
nous propòsits, i mentre la infan-
tesa continua compartint mo-
ments especials a l’Escola de Na-
dal, les persones grans ultimem
els detalls per a rebre a Ses Ma-
jestats. La festa del 5 de gener,
amb la Cavalcada i l’ofrena al xi-
quet Jesús, és viscuda per tot el
veïnat amb molta expectació. Els
menuts perceben la màgia de la
Nit de Reis i els majors es conta-
gien de la seua il·lusió.
La Corporació de Vinalesa de-

sitja que tota la població tinga
unes bones festes.
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SANITAT

El nou any està molt prop, i amb
ell arriben nous plans, noves
metes, objectius per complir…
A molts ens passa que, amb l'en-
trada del nou any, ens agrada
posar els marcadors a zero, re-
prendre compromisos que ha-
víem deixat aparcats i comen-
çar a complir amb nosaltres
mateixos i amb eixos somnis
que sempre hem tingut. Una
bona eina per aconseguir tot
això és realitzar el nostre “Pro-
jecte de Vida”.
Un Projecte de Vida no és

més que un pla traçat, un es-
quema de la nostra vida i del
que volem fer en ella. Explicat
d'esta manera, parlem d'objec-
tius de tota una vida i a llarg ter-
mini. Però també podem esta-
blir un projecte de forma anual,
amb objectius de durada deter-
minada i adaptat a les nostres
circumstàncies presents. Fer açò
ens ajuda a prendre consciència
sobre què és el que volem, i
quant i quan ho volem, de ma-
nera que ens adonem si anem
en la direcció correcta per a
aconseguir-ho, o si pel contrari
no ho estem fent de la millor
manera possible i hem de mo-
dificar el trajecte.
La pregunta és la següent:

com podem elaborar el nostre
projecte de vida? Aprofitant que
estem en l'últim mes de l'any,
podem començar realitzant un
balanç sobre l'any present, re-
flexionar sobre nosaltres matei-
xos en este instant. Ens podem
preguntar algunes coses: qui
sóc? com sóc? què faig? D’esta
manera, analitzem la situació en
què vivim. Després, podrem co-

mençar amb el nou Pla de Vida,
establint objectius i metes que
ens vulguem proposar per al
nou any: qui seré? com vull ser?
què vull fer? 
És molt important tindre clar

quines coses hem de considerar
a l’hora de planificar el nostre
projecte. La nostra vida està
composta per diferents àrees
(familiar, social, sentimental, la-
boral, econòmica, física i
intel·lectual) i en totes elles ens
anem desenvolupant cada dia.
Les nostres metes o objectius
han de buscar l'equilibri entre
totes les àrees, sempre que això
siga possible, per a evitar una
mancança de balanç que deri-
varia en desgast personal.
A més, no podem perdre de

vista que el centre del “meu”
Projecte de vida sóc “JO”, sense
que depenga de circumstàncies
externes ni d'altres persones. És
a dir, el meu projecte de vida
no pot ser “vaig a centrar-me
en els meus fills i filles o en els
meus pares”.
Una vegada hàgem planificat

les nostres àrees vitals i les nos-
tres metes, és aconsellable que
li fixem temps. Posa-li els temps
que tu vulgues, però posa-li'ls.
Açò t'ajudarà a planificar i a sa-
ber quan ho has aconseguit. 
I els últims ingredients del

nostre Projecte de Vida són els
següents: creure en tu mateix,
pensar en positiu i ser constant.
Ja ho tens!! Avancem amb ell!

ANY NOU... I AMB 
PROJECTE DE VIDA!

UNITAT DE PREVENCIÓ 
COMUNITÀRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

ESTIMADES
BESTIOLES

PER CARLOS BORREDÁ,
FARMACÈUTIC ADJUNT

Tenim en el cos aproximada-
ment 100 bilions de microor-
ganismes els quals es bene-
ficien de nosaltres i nosaltres
d'ells. Molta gent ha cregut
que els bacteris són perjudi-
cials, però una gran majoria
d'ells realitzen funciones vi-
tals com la intervenció en
l'expressió de gens i la pre-
venció de malalties. D'ací que
tenir una microbiota normal
(microorganismes que es tro-
ben en parts del cos d'indivi-
dus sans) és essencial per a
la nostra salut.
A açò ens ajuden els pro-

biòtics, que segons l'O.M.S,
són “microorganismes vius,
no patògens, els quals admi-
nistrats en quantitats adequa-
des, conferixen un benefici
saludable sobre la salut de
l'hoste o la seua fisiologia”.
L’ús de probiòtics és una al-
ternativa cada vegada més
emprada per a regular i res-
taurar la microbiota normal
amb finalitats profilàctiques,
terapèutiques i nutricionals.
Existixen fàrmacs que po-

den fer que esta microbiota
normal disminuïsca i la nos-
tra salut es veja compromesa.
El cas més representatiu són
els antibiòtics, que eliminen
les “xicotetes bestioles per-
judicials” però també les bo-
nes.  Per això, si notes símp-
tomes gastrointestinals
durant el tractament, et reco-
manem que et passes per la
farmàcia perquè puguem as-
sessorar-te recomanant-te el
probiòtic que més s'ajuste al
teu problema.
Espere haver sigut d'ajuda

en estos dos anys, ha sigut un
autèntic plaer. Gràcies i fins a
la pròxima.
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JOVENTUT

Activitats a l’Espai Jove durant les vacances
L’Espai Jove de Vinalesa donarà
la benvinguda a les vacances na-
dalenques el divendres 22 de de-
sembre amb la celebració d’una
festa. Hi tindrà lloc una picadeta
per a les persones assistents, que
gaudiran d’una vesprada diver-
tida i amb molt bon ambient, ame-
nitzada per un concert de l’alum-
nat del curs de guitarra. El jovent
interpretarà les peces nadalen-
ques que han estat assajant du-
rant les últimes classes, i també hi
haurà una exhibició del grup
d'escacs amb una partida on es
mostraran les jugades més habi-
tuals d’este esport per a apropar
als espectadors els moviments i

estratègies més utilitzades per a
aconseguir fer escac al rei.
Les activitats al centre juvenil

de la localitat continuaran amb
l’arribada del nou any, amb un
torneig de truc programat per al 2
de gener, i un altre de tenis taula
que tindrà lloc el dia 3. Per a par-
ticipar en estes activitats cal ins-
criure’s prèviament en l’horari
d’apertura de l’Espai Jove.
Finalment, el 4 de gener els

adolescents podran gaudir d’un
cinefòrum, amb la projecció de la
pel·lícula Propiedad Privada, diri-
gida per Joachim Lafosse. Des-
prés de visionar el metratge, hi
tindrà lloc una tertúlia on es trac-

taran temes relacionats amb la
perspectiva de gènere, com ara
els micromasclismes existents en
la societat actual, relacions de pa-
rella tòxiques, el paper de poder
i de submissió, la utilització habi-
tual del llenguatge sexista o els
mites de l'amor romàntic, entre al-
tres qüestions. Des de la regidoria
de Joventut s’està parant especial
atenció per a sensibilitzar els i les
joves del poble en matèria d’igu-
altat, per aconseguir que dones i
homes tinguen les mateixes opor-
tunitats i condicions en tots els
àmbits, motiu pel qual es conti-
nuaran desenvolupant iniciatives
d’este tipus durant tot el 2018. 

Joventut Vinalesa



La Mancomunitat del Carraixet
desenvoluparà un Pla de dinamit-
zació i governança turística du-
rant els anys 2018, 2019 i 2020,
dotat amb 900.000 euros proce-
dents d'un conveni a tres bandes
entre la Generalitat, la Diputació i
la mateixa Mancomunitat. El pla
està promogut per l’Agència Va-
lenciana de Turisme, i naix amb
una vocació d’enfocament terri-
torial de l’activitat turística per a
la creació i posada en el mercat
de productes turístics experien-
cials en aquells destins turístics
en sorgiment. Es tracta d’un eix
estratègic per al desenvolupa-
ment econòmic de Vinalesa i la
resta dels municipis que integren
la Mancomunitat del Carraixet;
una via de millora per a les con-
dicions de vida de la ciutadania i
un motor per a la generació de
renda i ocupació.
La posada en marxa del pro-

grama té com a principals objec-
tius l’augment de la qualitat dels
serveis turístics del territori; la
millora del medi urbà i natural;
l’ampliació i millora dels espais
d’ús públic; l’augment, diversifi-
cació i millora de l’oferta com-

plementària; la posada en valor
dels recursos turístics i la creació
de nous productes; i la sensibilit-
zació i implicació de la població i
agents locals en una cultura de
qualitat.
Per al seguiment i coordinació

de les actuacions que es deriven
del protocol de col·laboració es
crearà una comissió de seguiment
integrada per representants de
l’Agència Valenciana del Turisme,
del Patronat Provincial de Turisme
i de la Mancomunitat, que vetlaran
per assoliment dels objectius pro-
posats, controlaran l’execució de
les actuacions previstes i resol-
dran les qüestions d’interpretació
que es plantegen.

La Mancomunitat del Carrai-
xet està desenvolupant, a tra-
vés del col·lectiu Nitrato de
Chile, el projecte anomenat
“Horta Sonora”, un certamen
de composició per a pro-
moure el nostre patrimoni na-
tural com a font d’inspiració
musical. 
Es tracta d’atorgar beques

destinades a la subvenció de
quatre propostes musicals
contemporànies, de nova
creació, adreçades a perso-
nes majors de 18 anys. Hau-
ran de proposar temes rela-
cionats amb el paisatge i la
cultura de l'Horta, a través
d’una peça musical que serà
interpretada per formacions
de caràcter simfònic o tradi-
cional dels pobles de la Man-
comunitat. Els concerts tin-
dran lloc en maig en el Motor
del Tercet a Vinalesa i el Molí
d’Aigua d’Alfara. 
El termini per a presentar

els treballs finalitzarà el prò-
xim 31 de desembre.
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Pla de dinamització i
governança turística

MANCOMUNITAT

Senyal de la nova ruta “Camins del Carraixet”.

Taller d’Instagram realitzat al Centre Social de Foios el passat 28 de novembre.

Certamen
de creació
musical

Formació en noves tecnologies per a comerciants
Les noves tecnologies són fe-
rramentes molt potents per a
l'expansió dels comerços. La
Mancomunitat del Carraixet ha
desenvolupat dos tallers per a
botiguers i empresaris, a través
de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies, al voltant
del Whatsapp Màrketing i d’Ins-
tagram. Són aplicacions amb
molta capacitat per a promocio-
nar productes, ofertes i esdeve-
niments entre la clientela po-
tencial de cada negoci.



ESPORTS
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Esports Vinalesa

L'alumne de l'escola municipal
del club Karate Kyusho-Vinalesa,
Martín Miralles Tamorlán, ha
aconseguit la victòria en el tro-
feu de Para-karate de la Comu-
nitat. La Federació Valenciana de
Karate va organitzar el passat
mes d’octubre el I campionat au-
tonòmic d’esta modalitat, em-
marcat dins del Seminari de
Para-Karate i Diversitat Funcio-
nal organitzat per l’entitat. Un
nou èxit que demostra que l'iti-
nerari esportiu de Vinalesa, a
banda de millorar la salut i l'e-
ducació dels nostres menors, és
una pedrera d'esportistes d'elit.

El Club de Futbol Base de Vina-
lesa va presentar els equips de
l'escola municipal per a la tem-
porada 2017/2018 el passat 24 de
novembre a l’Espai Cultural La
Nau. L’acte va comptar amb la

presència de Julio Peris i Miguel
Tendillo, figures del present i del
passat amb forta vinculació a Vi-
nalesa que són un exemple per
als xiquets i xiquetes que formen
part de l’entitat vinalesina.

Presentació dels equips
del Club de Futbol Base

Imatge d’un dels equips de l’escola municipal de futbol de Vinalesa durant la presentació.

Martín Miralles guanya el trofeu
para-karate de la Comunitat

Martín Miralles després d’aconseguir el triomf.

EN CLAU
DE BREU

Festa de Nadal. El dissabte
23 de desembre, a les 10 ho-
res al Poliesportiu Municipal,
tindrà lloc la festa de Nadal
de les Escoles Esportives.
Tots els xiquets i xiquetes
que hi formen part podran
gaudir de jocs i un esmorzar.
Durant l’esdeveniment es
lliurarà  el regal recordatori
de l'any esportiu. La Comis-
sió d'Organització de les Es-
coles es va reunir el 29 de no-
vembre per a preparar les
activitats de la festa i fer l’a-
valuació de l'inici de curs.

Futbol solidari. Els pròxims
dies 29 i 30 de desembre tin-
dran lloc les jornades solidà-
ries del Club de Futbol Base
de Vinalesa amb la participa-
ció de diferents clubs.

Mundial de Pilota. La Se-
lecció Valenciana de Pilota,
de la que ha format part Pu-
chol II, s’ha proclamat cam-
piona absoluta del Mundial
celebrat a Colòmbia a finals
de novembre, resultant guan-
yadora de dos de les modali-
tats que es disputaren. El
combinat va ser rebut el 28
de novembre pel president
de la Diputació de València.
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CONTRAPORTADA
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Temperatura mitjana: 14 ºC 
Temperatura mínima: 4,7 ºC
Temperatura màxima: 25,3 ºC

Velocitat mitjana del vent: 3,2 km/h
Ràfega màxima: 48,3 km/h
Precipitació total: 7,8 mm

DADES
METEOROLÒGIQUES

DE NOVEMBRE

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“El museu de la...” 
de Orhan Pamuk

“Derecho natural” 
de I. M. de Pisón

No és el veritable objectiu de
la novel·la i del museu expo-
sar els nostres records amb
la màxima sinceritat possible
i, així, convertir la nostra feli-
citat en la felicitat dels altres?
Ambientat en l’Estambul dels
70, Kemal presenta la seua es-
timada, Füsun, a través d’ob-
jectes que ha acumulat durant
anys, i conta en primera per-
sona la història de l’amor que
va marcar la seua vida.  Una
novel·la commovedora que
qüestiona les idees conven-
cionals sobre l’amor, el ma-
trimoni i la felicitat.

Al tiempo que pasa de la in-
fancia a la edad adulta en una
España en pleno proceso de
apertura tras la Transición, en
el interior de Ángel late la im-
periosa necesidad de dotar
de sentido a las cosas, de en-
contrar un orden, dado que
su familia ha sido un modelo
de inestabilidad y desorden.
El padre, errático actor de pe-
lículas de serie B, tiene una
irrefrenable tendencia a la
huida. La madre es una mujer
enamorada que, harta de
creer en él, tendrá que tomar
las riendas de su propia vida.

Arriben les Festes de Nadal i
amb elles, els robatoris. Este és
un període durant el qual acon-
sellem que es prenguen totes les
mesures de seguretat necessà-
ries, especialment als trasters i
vivendes, però també als centres
comercials,  vies de ciutats amb
molta gent i als pàrquings.  Cos-
tums com no deixar res a la vista
als vehicles, reforçar el pany del
traster, girar el passador de la
porta de casa i no fer saber que
no estem al nostre domicili po-
den evitar que siguem víctimes.
D’altra banda, recordem que

en estes dades s’augmenten els
controls de vehicles i conductors.
El Reglament establix que con-
duint amb una taxa d’alcohol su-
perior a 0’60 mg/l procedix la
detenció del conductor per ser
constitutiu de delicte, una pro-
posta de sanció de mil euros i la
celebració d’un juí on es pot re-
tirar el permís de conduir fins a
quatre anys i de tres a sis mesos
de presó. Però el pitjor són els
danys personals irreparables
que poden ocórrer en cas de tin-
dre un accident.
Per últim un any més, desit-

gem un Bon Nadal i Bon Any.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA


